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Presentació

És tot un plaer presentar-vos aquest recull d’estudis corresponents a les 
VII Jornades d’Estudis Locals, celebrades els dies 5 i 6 de març del 2021.

Les Jornades d’Estudis Locals són un clar estímul perquè totes aquelles 
persones interessades en la investigació promoguin el coneixement i la 
difusió del nostre municipi des de diversos punts de vista, com l’històric, 
geogràfic, econòmic, social o cultural.

Tots els treballs recollits en aquest volum ens ajuden a comprendre millor 
qui som i com hem arribat fins aquí com a poble, i han de servir també 
perquè estimem encara més les nostres arrels més profundes.

Vull agrair la tasca de totes les persones que han dedicat el seu temps 
i esforç a investigar i difondre els seus estudis. Us anim a conservar 
sempre aquest esperit curiós i crític gràcies al qual anam afegint pàgines 
a la nostra història. També vull fer un públic agraïment a la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla i a totes les persones que han fet 
possible aquesta edició.

Llorenç Gelabert i Crespí
batle de sa Pobla



Presentació

Només són capaços d’avançar els pobles que es coneixen a si mateixos. Just 
per conèixer-nos a nosaltres mateixos reduïm els problemes, optimitzam les 
nostres accions i som capaços de fer avenços col·lectius gairebé incalculables. 
Amb tot, des de la regidoria de Cultura volem crear aquest espai de coneixença 
per enfortir el capital social del nostre poble. Accions humils que difonen 
el coneixement sobre història, futur, entorn, urbanisme… diferents espectres 
d’un entorn divers i cada cop més complex del nostre municipi. Sa Pobla 
també té troballes importants que necessiten ser explicades i les Jornades són 
precisament allò que casa amb aquesta idea: explicar el coneixement a la gent 
del nostre poble.

Aquesta edició, diguem-ne, és especial. Resulta que aquestes JEL s’han fet en 
temps de COVID, just quan feia un any que es va iniciar la pandèmia. I sa 
Pobla no ha estat d’esquena a aquest fet. Per això, les exposicions públiques 
de les comunicacions comptaren amb el suport d’un sistema de reproducció 
en continu (streaming), el qual es troba penjat al canal de Youtube de 
l’Ajuntament de sa Pobla. Lluny de ser un any d’escassa investigació, podem 
veure que aquesta publicació reuneix no només prou quantitat, sinó, sobretot, 
qualitat. Com a regidor vull agrair la tasca de preparar les comunicacions per 
part dels i les ponents. Ho fan desinteressadament, i amb l’estímul de donar 
a conèixer un raconet del poble. El seu raconet, la seva curolla que de sobte 
esdevé un coneixement compartit i per compartir.

A tothom, gràcies!

Antoni Simó Tomàs i Canyelles
primer tinent de batle i regidor de Cultura
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Evolució del planejament urbanístic
de sa Pobla i un esbós de futur.

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

Antoni Simó Tomàs i Canyelles
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dedicar-se al sector serveis, especialment en el turisme fora del municipi. Si bé és cert 
que hi ha un abandonament del camp, és important observar dos fenòmens que tenen 
una incidència en l’agricultura: la tecnologia i el mercat internacional. Actualment, 
un sol pagès necessita conrear més terres per tenir un major rendiment econòmic, 
aquest fet no s’explicaria sense la introducció de la tecnologia al camp. El mercat 
internacional, especialment de la patata, marca fortament els processos de sembra i 
de demanda del principal mercat: l’anglès. En aquest punt hi ha certa inflexió a causa 
de la situació esdevinguda pel Brexit. Tanmateix, l’agricultura a sa Pobla ha afavorit 
desplaçaments de persones per treballar al camp. Oportunitat i repte a la vegada, el fet 
migratori és un indicatiu que sa Pobla es troba dins les dinàmiques de la globalització. 
Els fluxos migratoris a sa Pobla podem veure que han anat en augment des del 1990. 
La vinculació de l’economia en sectors que no requereixen un alt nivell educatiu ni de 
tecnificació (Gil, CG, 2008) sumat als preus de lloguer relativament baixos (els més 
baixos de Mallorca), han fet de sa Pobla un destí perfecte per a les persones migrades, 
especialment provinents del nord d’Àfrica. La immigració no només ha suportat el 
sector de l’agricultura i d’altres indústries relacionades amb l’agricultura dins unes 
demandes globals, sinó que ha ajudat a rejovenir el municipi, i obrir un nou paradigma 
cultural dins el municipi.

Sobre els plans urbans que  
han regit l’urbanisme a sa Pobla
Pla Fuster (1942)

El Pla Fuster és el nom que rep el treball de l’arquitecte L. Fuster, que dibuixa sa 
Pobla més enllà del centre històric, tot definint un eixample regular que estructura 
la morfologia de la ciutat en forma de graella més o menys regular. Aquest eixample 
parteix del nucli antic i es multiplica a la resta de trama amb una estructura similar. 
D’aquesta manera es presenta compacta i sense nuclis aïllats que exerceixin centralitat, 
amb una capacitat de racionalització de l’espai que ve marcada pels orígens de la ciutat.

Un dels plantejaments més significatius del Pla Fuster és el disseny d’una ronda (vegeu 
el plànol 1, marcat de color taronja), similar a la idea de la Diagonal de Barcelona. El 
plantejament de l’arquitecte presentà una solució per a la ciutat actual per concentrar 
els desplaçaments en una avinguda que envolta el municipi, i que a més descriuria una 
ciutat del futur. De fet, en l’actualitat, cap a l’any 2014 sa Pobla acabà les obres del que 
es coneix com “sa Ronda”, precisament una circumval·lació de la ciutat que envolta tot 
el municipi.

“Calen unes polítiques que s’alineïn, per una banda, amb la 
ciutadania i per l ’altra, amb la sostenibilitat”
(Borja, J. a Castells, M. (2004), Borja, J. (2009) i Tomàs, M. i Dueñas, B.C. (2016).

Sa Pobla, situada al nord de Mallorca, és un dels pobles més grans de la contrada. 
Particularment, i seguint l’estructura dels municipis mallorquins d’interior, no té nuclis 
de població molt disgregats; definint així dos grans nuclis: sa Pobla i Crestatx —aquest 
últim té tres subnuclis: Crestatx, s’Obac i Son Toni. L’extensió total del municipi és 
de 48,53 Km² i suma una població de 13.047 habitants (IBESTAT, 2019). El nucli 
principal i la seva conformació tendria els seus inicis fa poc més de 700 anys, amb una 
estructura urbana particular respecte a la resta de municipis de la contrada. Planteja 
una estructura centrada a repartir parcel·les el més regular possible, racionalitzant el 
sòl del nucli principal, que es coneix com a distribució hipodàmica o ortogonal. Sa 
Pobla planteja, llavors, un petit eixample d’edificis entre mitgeres i cap de cantons 
amb xamfrà, sense carrers i voravies massa grans. Perfectament, podem afirmar que el 
municipi mallorquí, Manhattan o Barcelona tenen algunes similituds pel que fa a la 
racionalització del seu sòl (salvant les distàncies). Si bé és cert que aquesta estructura 
urbana és des dels seus inicis, no serà fins a l’any 1942 que l’arquitecte L. Fuster 
estableix unes línies generals de distribució del sòl urbà pobler.

Emperò si el municipi es localitza on es troba actualment, el seu origen no és aquí, sinó 
Crestatx. Hem pogut veure com els primers assentaments se situaven a Crestatx per 
diverses raons. La primera i més evident és que l’Albufera no era tal com la coneixem 
sinó molt més extensa i amb més problemes de salubritat. Els insectes, les humitats 
i la inestabilitat del sòl feren que la vida al voltant fos més complicada que en altres 
indrets. Amb els anys la terra guanyà terreny a la mar, en el sentit que l’Albufera per 
dessecació es va anar reduint deixant una gran plana fèrtil que ara podem afirmar 
que és la gran superfície de marjals de sa Pobla. Llavors, a l’era prehistòrica preferiren 
viure entre les muntanyes i els arbres del que ara coneixem com Crestatx. Els nostres 
primers avantpassats s’instal·laren allí per l’afluència d’aigües, la proximitat de les 
roques i de la fauna, i sobretot per la situació estratègica aprofitant l’orografia de les 
muntanyes. No només els prehistòrics han evidenciat el seu pas per la zona de Crestatx 
en els esquelets i restes de navetes i altres talaiots, sinó que hi veiem el pas de cultures 
romanes i musulmanes per zona.

És un municipi de tradició agrària, i que actualment n’és la referència de l’illa. Això 
li conforma un aspecte físic i social característic, ja que amb la modernització i 
desenvolupament econòmic, la població autòctona ha deixat de treballar en el camp per 
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Com podem veure al plànol 1, l’expansió de l’eixample es fa a dins i a fora de la Ronda, 
aquesta fou una visió de futur del poble que preveia un creixement desmesurat de la 
població i, per consegüent, del poble. Tanmateix, Fuster fa una proposta que ha arribat 
fins al dia d’avui especialment en les zones de parcs (ara zones verdes), i també amb la 
previsió del que podria ser la llavor del poliesportiu, que posteriorment fou emplaçat 
al sud-oest del municipi. 

Entre el 1942 i 1992 sa Pobla no té cap altra regulació urbanística, més que les que 
venen dels organismes supramunicipals, especialment la ‘Ley del suelo de 1976’, 
que presenta algunes concrecions dins el pla municipal. No serà fins al 1992 que sa 
Pobla planteja un canvi de rumb, i n’estructura l’urbanisme mitjançant les Normes 
subsidiàries (d’ara endavant, NNSS) de 1992.

NNSS de 1992 (no vigents)

Les NNSS de 1992 que actualment no són vigents, sorgeixen entre altres motius, per 
a l’execució del que estipulava el Pla Provincial d’Ordenació Urbana del moment, 
així com garantir que el poble pogués absorbir l’hipotètic creixement de la població, i 
que aquesta tengués les infraestructures necessàries per al seu desenvolupament. Molt 
probablement, aquestes NNSS també responen a una intenció especulativa, partint 
de la base que les projeccions del municipi pel que fa a la població es va fer a l’alça, i 
va generar una voluntat expansionista de la delimitació del sòl urbà, pràcticament del 

doble del que s’havia construït. Cert és que parteix de la idea del Pla Fuster, mantenint 
el concepte de ronda. Entre les actuacions d’aquestes NNSS hi destaquen dos grans 
àmbits: aquelles que tenen efectes a dins l’àmbit urbà i aquelles que tenen efectes 
dins l’àmbit del territori pròpiament dit. En el primer cas se centra en la projecció 
i delimitació del sòl per primera vegada tot definint 5 zones: centre històric, zona 
intensiva I i II i zona extensiva I i II, i en el segon cas se centra en la protecció del 
territori delimitant aquelles zones agrícoles (actualment denominades AIA), les zones 
forestals i/o naturals, les quals va delimitar la Llei 1/1991 del Parlament de les Illes 
Balears. 

Les Normes del 92 amb aquesta classificació legalitzen diferents urbanitzacions 
il·legals dels anys 70 i 80, i projecta una ‘zona de serveis’. Aquesta zona de serveis, 
actualment està classificat com a sòl industrial en la delimitació de dos sectors de 
Polígon (S-5 i S-4), que lluny d’haver-se consolidat només hi ha quatre construccions 
i l’S-4 encara no s’ha executat. Si bé és cert que les normes són antigues, les pressions 
en els equips de govern i els interessos privats estructuraren el que foren les bases d’un 
mal planejament urbanístic, hipotecant el poble a una morfologia poc prestada a la 
ciutadania i responent més als interessos privats i privatius d’uns pocs. 
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verdes en un parc de grans magnituds (similar al que apareixia al Pla Fuster), que no 
acaba de cobrir totes les garanties com espai verd.

L’evolució urbana del nucli urbà de sa Pobla (1956-2018) 
Seguidament es mostra una seqüència d’imatges de l’evolució de la trama urbana 
del nucli de sa Pobla. Des d’una perspectiva aèria es pot veure molt bé l’expansió i 
la compactació de la trama urbana, sense veure creixement d’altres elements tant o 
més interessants que el paviment o el bloquet: els arbres. Potser, queda prou clar que 
entre el 1956 i el 2018 sa Pobla ha tengut un creixement urbà de gairebé el 60%, 
que correspon a un total de 577.641 m2, la mateixa superfície que ocuparien 2.625 
ajuntaments —edificis— com el de sa Pobla (només considerant la planta de 220 m2).

NNSS 2003 (vigents)

No és fins al 2003 que sa Pobla emprèn un altre projecte de planejament urbanístic, 
pressionada precisament per la publicació de les DOT de 1999, que indica tot un 
seguit de directrius que seran d’obligat compliment. A més a més, cal una revisió pel 
que serà l’execució de la ronda i les activitats industrials i les seves característiques; i 
altres mancances de les NNSS del 92. Les NNSS 2003 volen solucionar tot un llistat 
de problemes que afectaven el municipi tant a dins l’àmbit públic com el privat. 

Les DOT jugaren un paper important en la redacció d’aquestes Normes. Un dels punts 
més significatius, el trobam en la classificació com a rústic de tot aquell sòl classificat 
com ‘apte per a urbanitzar’ que no havia iniciat la tramitació del planejament parcial del 
sòl. D’aquesta manera es redueix dràsticament la superfície urbanitzable, especialment 
després de la ronda, devaluant el preu del sòl d’aquells terrenys ‘aptes per a urbanitzar’ 
a rústics. D’aquesta manera també veiem que el sostre de població es veu reduït, encara 
que es mantén desmesurat.

A més, podem considerar que un altre element destacable en aquestes NNSS és 
l’increment de zones verdes, que lluny d’esponjar la trama urbana, concentra les zones 
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Les necessitats prioritàries actuals:
Cap a un Pla General d’Ordenació Urbana

És cada vegada més evident que sa Pobla necessita un canvi de rumb en el seu 
urbanisme. Un departament infradotat de la corporació municipal que només se 
centra a despatxar el dia a dia i no a encaminar el futur del municipi. Sobre això, el 
municipi necessita passar d’un urbanisme de subsistència tècnica, a un urbanisme amb 
un concepte més holístic i participatiu. És per això que el municipi ha de treballar per 
l’elaboració d’un Pla General d’Ordenació Urbana, complint els següents punts (com 
a mínim):

1. El municipi es troba inadaptat a la normativa supramunicipal actual. Es parteix 
de la voluntat d’actualitzar el planejament d’acord amb la nova normativa, 
principalment: Pla Territorial de Mallorca (PTM) i Llei d’Urbanisme de les 
Illes Balears (LLUIB).

2. L’adopció de nous criteris respecte de l’estructura general i orgànica del 
territori o de la classificació del sòl, motivada per l’elecció d’un model 
territorial diferent o per l’aparició de circumstàncies sobrevingudes, de 
caràcter demogràfic o econòmic, que incideixin substancialment sobre 
l’ordenació o per l’esgotament de la capacitat del Pla.

3. Reestructuració, augment i plantejament de les zones verdes, enjardinades i 
places del municipi.

4. Augmentar i condicionar les zones d’equipament docent i de serveis 
municipals, potenciant una distribució al municipi de forma equitativa 
tot creant noves places i zones de desenvolupament infantil i juvenil (per 
exemple, parcs infantils).

5. Projectar eixos de mobilitat per a la millora dels desplaçaments a peu i amb 
bicicleta: la persona com a centre del planejament i desenvolupament del 
municipi.

6. Reduir els polígons industrials del municipi i extreure del centre i de les àrees 
intensives les activitats industrials, contaminants o molestes.

7. Hem vist també com l’Ajuntament de sa Pobla en els darrers anys està 
tramitant modificacions puntuals de les NNSS per complir amb l’interès de 
l’activitat pública i també privada; algunes d’aquestes modificacions puntuals 
i/o acords tenen un abast urbanístic i estratègic per al nostre poble que 
requereixen d’un tractament més participatiu en l’àmbit popular, i sobretot 

reclamen àmbits i eines de decisió que no es poden limitar simplement a 
la pròpia modificació puntual. Per tant, en l’exercici d’activitat democràtica 
es plantejarà una participació més activa de la ciutadania en l’elaboració del 
PGOU.

Una proposta de futur
5 eixos de treball per garantir el dret a la ciutat i a fer ciutat.

Les persones en el centre
Un poble que enfoqui el seu urbanisme cap a les persones implica, necessàriament, un 
municipi més sostenible i més habitable. És necessari fer passes per deixar el cotxe fora 
del poble i pensar els carrers per transitar-hi persones i bicicletes. Posar les persones en 
el centre és també pensar que l’urbanisme no només és edificar sinó construir inclusió, 
seguretat i la cohesió social. Per tant, l’urbanisme és clau per a l’elaboració d’identitats 
comunes especialment a un poble com sa Pobla. Incloure perspectives feministes i 
interseccionals és necessari en l’elaboració i disseny del poble dels anys vinents.

És important pensar que la població envelleix i que necessitarà espais de relació amplis 
i diversos, però sobretot compartits com ara places i espais públics de qualitat. Espais 
que permetin fer ciutat, i clar està, generin dret a la ciutat. Per tant, les places de sa 
Pobla han de ser pel que són: espais de relació intercultural i intergeneracional; no pas 
espais de formigó sense bancs ni ombra o mers espais inerts on aparcar cotxes. El futur 
urbà s’ha d’enfocar a cobrir les necessitats de la gent dins l’espai públic, però també 
dins l’àmbit privat. 

Metabolisme urbà i actius saludables
Hem pogut veure com les accions d’aquest darrer any han estat evitar els contagis 
de COVID-19 per qualsevol via, també des de l’àmbit urbà. Tanmateix, l’urbanisme 
també té tasques relacionades amb la salut pública i salubritat d’un municipi, per petit 
que sigui. D’alguna manera l’abastiment d’aigua o la recollida de les aigües brutes es 
plantegen sempre des d’un urbanisme necessari per poder viure amb garanties de salut. 
Això ho entenem com infraestructura grisa o negra. El paviment, les canonades, les 
connexions... són elements que ningú posa en dubte que són necessaris per a la ciutat. 
Ara bé, cal ampliar el focus i entendre que d’infraestructures n’hi ha d’altres de ben 
necessàries: el verd urbà. Els arbres, els aqüífers, els jardins... són necessaris per a una 
funció metabòlica de la ciutat; de fet són imprescindibles. Per això, no podem pensar 
en un municipi habitable del futur sense una bona infraestructura verda.

La relació d’un eix verd entre Crestatx i sa Pobla serà imprescindible. Un corredor 
verd que relacioni flora i fauna per la millora d’un metabolisme urbà més saludable. 
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Aquest eix connectaria Crestatx, el torrent de Sant Miquel, can Cirera Prim, plaça del 
Mercat, passeig del Tren i estació del tren (on caldrà un petit parc que connecti amb 
rústic). Posteriorment caldria fer ramificacions a altres places, especialment a la major, 
mitjançant un corredor verd més sobri però igualment efectiu.

Cal plantejar sa Pobla, a més, com una xarxa d’actius saludables que contempli parcs, 
espais per fer exercici (ronda, corredor verd, cal·listènia...), espais de relació, i espais de 
contacte amb la natura.

Millora de les infraestructures urbanes
És prou sabut que els pobles de les Illes i d’arreu tenen seriosos problemes en 
l’optimització de les seves infraestructures, ja sigui perquè són velles, perquè no estan 
dimensionades a les necessitats actuals o perquè es varen fer amb materials d’escassa 
qualitat; el rendiment de les infraestructures no és bo. Les reparacions acaben sent 
massa recurrents i els problemes no s’acaben de solucionar. Per poder posar-ne un 
exemple, la gestió de l’aigua al municipi és d’una complexitat extrema. La qualitat 
de l’aigua no és bona, a causa de l’abús dels químics al camp, per això cal osmotitzar-
la per poder-la fer arribar a les llars. Aquest procés té un cost important d’energia i 
de recanvis de la planta potabilitzadora. A més a més, la xarxa d’aigua té multitud 
de fuites i es perd al voltant d’un 50% de l’aigua que es proveeix. Però el problema 
no acaba aquí, les aigües brutes (que no venen ben separades d’origen) també tenen 
pèrdues o bé encara hi ha fosses sèptiques en funcionament. Per tant, és prou clar que 
cal millorar la infraestructura de l’aigua de sa Pobla, canviant canonades de distribució 
i les de recollida.

Parlar també de fer inversions amb energies renovables i altres instal·lacions per 
millorar la seva eficiència, com per exemple el Poliesportiu.

Millora de l’economia urbana
Moltes vegades hi ha la percepció que la seguretat d’un poble la dona el cos de policia. 
En tot cas és una fal·làcia, i la realitat és que la seguretat és tot un conjunt d’experiències, 
sensacions i constructes que inclinen la percepció de seguretat d’un individu. Llavors, 
la seguretat és quelcom que es construeix mitjançant la societat i la ciutat, és holística. 
La llum als carrers o el capital social són importants per incrementar la sensació de 
seguretat d’un municipi. Amb tot, és important considerar aquestes premisses que 
Jacobs ja en el seu moment destaca: obriu comerços en planta baixa, i el carrer serà 
segur. El llum dels aparadors, els botiguers observant i la gent generen un clima de 
seguretat a la ciutat. Per tant, sa Pobla necessita un esforç d’obrir comerç local en 
planta baixa.

Dues coses són indubtables que existeixen i que els darrers anys han proliferat al 
voltant del globus terraqüi: la globalització i l’expansió de les TIC. Seria un error, o 
una falta a la veritat, no parlar de les oportunitats que ens ofereix la globalització. És 
en el poble on les iniciatives econòmiques i ciutadanes prenen partit, per sortejar el 
terreny incert de la globalització (Gil, CG, 2008). De fet, no entendríem sa Pobla, tal 
com la coneixem avui dia, si no parlam de les TIC i si no parlam de l’exportació de 
la patata. Segurament sa Pobla configura una anomalia dins els pobles de Mallorca. 
La importància de l’agricultura dins l’economia local representa al voltant d’un 6’5% 
del VAB, uns 10.860.536 € (Sa Pobla, tradición agraria. 2020, Març 18). El mercat 
global ha permès les transaccions i acords amb clients d’Anglaterra, col·locant sa Pobla 
com una de les principals exportadores de patates del país. L’entrada en el mercat 
global ha implicat noves maneres de fer feina i sistemes de producció adaptant-se a les 
necessitats de la demanda, sent competitius mitjançant nova maquinària i introducció 
de nova tecnologia, no només en la producció i el seu processament, sinó en l’intercanvi 
de mercaderies (logística) com en la comunicació i moviment de capital (TIC). 

Si bé en aquest cas la globalització és una aliada, per al comerç local és una amenaça. En 
tant que la batalla de preus amb portals i grans marques en línia està sempre perduda, 
i que a sa Pobla també s’han d’afrontar els costos d’insularitat. No obstant això, calen 
iniciatives privades que fomentin la utilització de canals que ofereixen les TIC per 
emprendre nous mercats fins ara inexplorats pel sector local. La combinació de les TIC 
i la globalització ha permès l’abaratiment de la infraestructura logística i d’inversió 
d’un emprenedor, gràcies a les oportunitats que ofereixen els avenços tecnològics que 
introdueixen millores en l’atenció de la clientela i faciliten la comunicació. Encarar-se 
als avenços és una batalla inútil, cal, llavors alienar-se –críticament– per prendre tot el 
ventall de possibilitats que aquests ofereixen. 

Malgrat que les tecnologies faciliten i afavoreixen l’economia ciutadana, molts 
comerços del municipi romanen antiquats i sense adaptar-se a les noves formes de 
vendre i de consum dels potencials clients. Cal una implicació directa i seriosa del 
teixit empresarial i de l’associació de comerciants i empresaris per fer un ús positiu 
de les TIC. Aquest fet implica una formació constant, amb la qual l’Ajuntament pot 
tenir un paper promotor. No es tracta d’intentar competir amb les grans marques i 
la proliferació de grans complexos comercials, sinó evitar ser aixafat per l’economia 
globalitzada (Sunyer, R. 2018) i ocupar un nínxol dins l’oferta local que pugui atreure 
nous sectors i fomenti l’economia ciutadana. És un benefici al sector privat, però també 
dins l’ens públic com a element vertebrador de l’espai urbà, perquè el comerç local 
construeix ciutat (Sunyer, R. 2018). La combinació de l’especialització, la proximitat 
i la peculiaritat han de ser els elements clau que fomentin un comerç local en temps 
especialment turbulents per al sector. 
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TIC i ciutat
Hi ha moltes veus crítiques en les Smartcities –m’incloc, ja que moltes empreses han 
venut el seu producte als grans ajuntaments sense adequar el producte al municipi. A 
més a més, s’ha vist la tecnologia com a finalitat i no com un ús per millorar la ciutat. Cal 
ajudar-se de les tecnologies? Rotundament sí, però la finalitat ha de ser la de perseguir 
un element comunitari de fer ciutat. Una eina més que permeti complementar espai 
i eines que les ciutats ja tenen. D’això se’n diu Co-City, pensar i fer ciutat a partir de 
les TIC. En tot cas, no és una prioritat per sa Pobla, però sí una eina per millorar les 
polítiques del municipi i tenir dades reals.

Conclusió
En un sentit ampli tots els plans han tengut una repercussió i una execució amb 
incidència en la Pobla que ara coneixem. Si bé és cert, no s’han executat amb la seva 
totalitat, des del Pla Fuster hem pogut veure que el desenvolupament del municipi 
s’ha fet en forma d’eixample i que, a més, s’ha construït el vial de circulació que rep 
el nom de Ronda. Pareix que aquest ha estat l’únic triomf materialitzat d’un projecte 
de 1942. No obstant això, el poble no s’ha adaptat a un urbanisme més centrat en la 
ciutadania i en la resiliència necessària per generar un major confort en el dia a dia. 
Amb tot, un dels trets més destacables de totes les NNSS ha estat la compactació de 
l’estructura urbana. Com hem pogut veure que el plantejament generalitzat és el de 
tenir una trama compacta i sense esponjar, fins al punt de situar fora del nucli urbà 
aquelles places i zones verdes de nova projecció. En un sentit crític és probable que 
els interessos privats dels propietaris canalitzats per representants polítics de l’època 
haguessin fet el sòl urbà més aprofitós per a l’edificabilitat per generar espais urbans 
públics. Ja no parlem de places, sinó d’infraestructura necessària per cobrir la demanda 
de necessitats de la ciutadania: escoles, equipaments esportius... D’aquesta manera es 
planteja un urbanisme de bloquet i d’habitatge, sense gaires pretensions turístiques ja 
que el poble es manté allunyat del sector en aquell moment, és a dir, no es plantegen 
espais per a hotels. Ara bé, inesperadament, amb el desplegament de l’habitatge 
vacacional ha acabat sent un municipi amb prop de 3.000 places turístiques.

Tot i que per als grans titulars urbanístics sa Pobla no ha tengut un grau d’especulació 
alt, no n’ha estat exempta. Hem pogut constatar una quantitat excessiva de sòl 
urbanitzable (SAU) cap a l’any 92, sent unes Normes excessivament expansionistes, 
que a les NNSS de 2003 hi ha una intenció clara de revertir –no precisament per 
voluntat municipal. No obstant això, crida l’atenció el manteniment de la classificació 
del sòl SAU a les NNSS de 1992, en sòl urbanitzable per a indústria a les NNSS de 
2003. Precisament un espai amb gran atractiu visual i que permet l’entrada del vent de 
tramuntana que neteja l’aire del poble. Tanmateix, és sabut que les relacions polítiques, 
personals i econòmiques rodaven dins el mateix cercle, i és altament probable que 

aquesta relació mantingués aquesta classificació del sòl per mantenir per interessos 
purament econòmics i sense visió real de futur pel municipi.

Un dels trets més comuns en els tres plans és la postura excessivament conservadora 
i la manca de visió de futur del poble. Si bé és cert, el poble es pensà amb la intenció 
de donar cabuda a gairebé 20.000 persones, sempre es va fer tenint en compte el sòl 
(d’aquí aquest sobredimensionament) i no tant les infraestructures. És per això que en 
l’actualitat el poble està marcadament infradimensionat en infraestructures públiques, 
afegint que la població es troba actualment en 13.000 habitats (INE, 2018). La manca 
de col·legis han fet improvisar alternatives que ara necessiten trobar un espai fora del 
nucli urbà, tot desposseint a la ciutat un dels epicentres amb més vida. A més a més, 
la manca de zones verdes i de places fan sa Pobla un poble de vista feixuga, gris i sense 
trets que afavoreixin espais que fomentin les sinergies per ‘allò de fer ciutat’ i crear espais 
amables de relació social, llevat de la plaça Major –centre neuràlgic del municipi.

Es fa evident que si les decisions preses haguessin anat a resoldre els problemes reals del 
poble i els reptes del futur (tot i apuntar les grans dificultats que això suposa), sa Pobla 
ara respiraria d’una altra manera. Revertir-ho es fa excessivament complicat, no obstant 
això no és impossible. El poble, i l’Ajuntament ha de canalitzar-ho, ha de dibuixar, ha de 
ser la Pobla del 2050. Si veiem que les ciutats d’Europa lleven els cotxes del poble deu ser 
un indicador que hem de fer passes per aquí, si veiem ciutats que arran de la COVID-19 
han avançat amb espais per a la relació de les persones cal fer passes per aquí, si cada 
vegada veiem que els beneficis dels arbres a les ciutats són incalculables cal fer un exercici 
de responsabilitat i abans de talar-los trasplantar-los, i si cal sembrar-ne de nous cal fer-
ho amb autòctons o endèmics. El verd urbà no és la gespa, és aquell verd que generen les 
plantes que siguin sostenibles al clima on se sembren. Ens queda feina per fer, i aquesta 
publicació no cerca res més que donar pinzellades d’on venim, i per on crec –humilment 
ho dic– que hauríem d’anar a sa Pobla. 

Informació annexa 

NNSS Fallides de 2010 i 2013, i els objectius de l’actualitat
Ja en les legislatures posteriors els seus corresponents equips de Govern volgueren 
redactar les seves pròpies NNSS; no obstant això, tant les normes que correspondrien 
a l’any 2010 i les normes de l’any 2013 van enllestir-se. Si bé és cert que s’encomanà la 
seva redacció, cap d’elles s’aprovaren, ni tan sols inicialment.

Pel que fa a les NNSS de 2010, un dels trets més característics era la supressió del 
polígon S-4 i l’establiment d’una altra visió de la mobilitat. Sense ser gaire atrevida 
no marcava grans projectes urbanístics més que l’ampliació del Poliesportiu i 
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l’emplaçament d’altres infraestructures que ara ja es mostren executades i finalitzades. 
Les NNSS de 2013 retornaven una línia molt més liberal del sòl i no expressava 
novetats copernicanes el plantejament de l’urbanisme del municipi.

En l’actualitat, el nou Govern de pacte ha creat la regidoria de Planejament urbanístic 
precisament per encaminar la redacció del Pla General d’Ordenació Urbana, amb la 
pretensió d’establir unes indicacions bàsiques i una perseverança en la projecció d’un 
poble centrat en el futur i plantejant-lo des de la ciutadania
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Assaig sobre el patrimoni històric, 
artístic i cultural “emigrat” de sa Pobla.

Josep Obrador Cladera



34 35

INTRODUCCIÓ:

Un poble sense història es mor de “fred” (està condemnat a morir de fred). No té 
llenya per cremar i escalfar la “llar”.  Els pensaments i les voluntats dels homes, quan 
no tenen passat, ignoren el quefer per un millor futur, la guia de la transcendència i del 
compromís per les noves generacions.

Sa Pobla té història. És un poble “càlid“. No és en va que un dels símbols nostrats sia el 
“foc“: La “llumeta paleocristiana“ i els “foguerons  de Sant Antoni“ són la llum càlida 
de l’amor.

L’ASSAIG CONSTA DE DUES PARTS:

- La primera part fa referència a les TRES PECES MESTRES del nostre patrimoni 
històric, artístic i cultural (el Cap de Bou de Talapi, la Llumeta paleocristiana trobada a 
l ’antiga estació del Tren i el retaule de la Mare de Déu del Roser, actualment, a l ’oratori de 
Crestatx).

– La segona part, la dedic al “PETIT MUSEU“ DEL VICARI PARERA1, referint-
me als quatre apartats o col·leccions que l’autor ens assenyala i que constitueixen “el 
petit museu“. 

De cap manera, vull passar per alt que en el terme municipal de sa Pobla s’hi han trobat 
més de dues dotzenes de jaciments arqueològics2. Avui, una part important gaudeix 
de l’empara legal de l ’Estat3, de les autoritats competents de les Illes i de la catalogació i 
protecció de l ’Ajuntament4. Malauradament, no sempre ha estat així. I moltes obres 
nostres descansen i reposen en altres museus o als seus magatzems o/i  als prestatges 
d’antiquaris, col·leccionistes o hereus desmemoriats. Consider deplorable que, després 
de tants d’anys, no tenguem al museu local, una sala de la nostra prehistòria.

Per tal d’ajudar en positiu a la solució del problema convid els rectors del nostre 
Ajuntament que prenguin mesures reals i efectives per resoldre, encara que sigui 
parcialment, aquesta negativa mancança que gens diu en favor del nostre poble. Estim 
que seria una excel·lent idea obtenir una “Delegació Oficial del Museu de Mallorca” a 
sa Pobla, que podria enaltir, recolzar i facilitar la solució de molts de problemes al respecte. 
També, suggerir, que s’estableixi un “calendari” obligatori, per tal que els nins poblers, en 
finalitzar l’educació secundària, hagin visitat amb l’escola una gran part del patrimoni 
1 El “petit Museu del Vicari Parera”. (“Monetari de Sant Lluís”: 1911).  El Museu D’Art Sacre de Mallorca.–
(M.A.S.M-1916).  
2 Ballester, C. i Cladera, M. A. 2020. Jaciments del municipi de sa Pobla. VI Jornades d’Estudis Locals. Sa 
Pobla. 2020. Pàgs.:287–314. Ajuntament de sa Pobla. 
3 “Boletín Oficial del Estado. 1911. (BOE). Ley de 7 de julio de 1911. Sobre Excavaciones  Arqueológicas. 
Art.5.:“Serán propiedad del Estado…”.

4 Ajuntament de sa Pobla. 2003. Catàleg del Patrimoni Històric. Sa Pobla. Pobla.(https://docplayer.

es/84289335-Cataleg-del-patrimoni-historic-de-sa-pobla.html).

arqueològic de sa Pobla “in situ”. I establir, per a tots els poblers actuals, la possibilitat 
de visitar i conèixer, presencialment i per altres mitjans, els jaciments arqueològics del 
municipi en un període de tres anys.

El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la nostra història i de la 
nostra identitat de poble. Els béns que la integren, malgrat “l ’emigració”, constitueixen 
una herència essencial per a la vila i per a les generacions futures. El beat Ramon Llull, 
ple de raó, de ciència i de santedat, en una de les seves genials intuïcions, manifestà: 
“L’amor es fa de presència“, que és el que reclamam per al nostre patrimoni. Estic 
convençut que “l ’emigració d’obres” és un camí equivocat.

Mn. Joan Parera Sansó (1865-1928)

NOTA: Aquest senzill treball: “Assaig sobre el Patrimoni Històric, Artístic i Cultural 
“emigrat“ de sa Pobla, Mallorca”, d’inici, integrava tres parts més: 1.- El Museu 
Arqueològic de D. Jaume Planes i Bernat. 2.- El Museu d’Art Sacre de Mallorca 
(MASM) i,  3.- El Museu Local de Can Planes, sa Pobla. He hagut de prescindir 
d’aquestes tres parts, per tal d’adaptar-me a les normes de la convocatòria.
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I.- LES TRES PECES CAPITALS DEL NOSTRE PATRIMONI HISTÒRIC, 
ARTÍSTIC I CULTURAL “EMIGRADES“ DE SA POBLA. 

INTRODUCCIÓ

Són tres obres emblemàtiques que representen i simbolitzen la nostra identitat 
com a poble. Són distintes en antiguitat, història, matèria, temàtica i simbolisme.                                     
Les tres peces són presents en gran part de la nostra història.                                        

1.- EL CAP DE BOU DE TALAPI: És la peça mestra del patrimoni històric, artístic 
i cultural de sa Pobla. (Imatge en bronze dels segles IV – II aC, trobada al Vilar de la 
possessió de Talapi, sa Pobla, en el mes de juliol de l’any 19525. Actualment, s’exposa 
al Museu de Mallorca, a Palma,  com a “obra destacada”6.

2.- LA LLUMETA PALEOCRISTIANA TROBADA A L’ANTIGA ESTACIÓ DES 
TREN DE SA POBLA ALS ENTORNS DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 1878: És una 
humil “llumeta“ de ceràmica que porta al seu bell mig el crismó : l’abreviatura del nom 
de Crist en llengua grega (és dels segles: IV – V, i representa l’origen transcendent del 
cristianisme a sa Pobla. Va pertànyer al Museu Arqueològic del Sr. Planes. Actualment, 
es manté extraviada al Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC)7.

3.- EL RETAULE DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER: (LLUC – BINIFALDÓ. 
SEGLES XIII – XVI. SA POBLA. SEGLES XVI – XXI). La Mare de Déu del Roser és 
una imatge de la Mare de Déu sedent amb el nin Jesús, que era venerada a la possessió 
de Binifaldó pels primers cristians, poc després de la Conquesta (Segle XIII). En 
ocasió de la gran victòria dels cristians a Lepant, atribuïda a la intercessió de la Mare 
de Déu sota l’advocació del Rosari, es posà de moda la devoció al sant Rosari i la 
construcció dels “ROSERS“ a les nostres esglésies. Aprofitant l’avinentesa, la família 
del capità Pere encarregà un retaule de la Mare de Déu del Roser, vers l’any 1571, a 
Mateu López, júnior, l’artista del moment8. 

La Mare de Déu del Roser és l’eix central del retaule, que ajunta pintura i escultura.  
La Verge de la Rosa és la mateixa imatge sedent de la Mare de Déu de Binifaldó, 
posada al dia, després de serrar-li la testa i obrar-ne una altra més en consonància 

5 Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. (B.S.A.L.), 1952. Palma. 

6 El Museu de Mallorca és de titularitat estatal. (Decret 2-Nov.-1961). La gestió està transferida al Govern de 

les Illes Balears.  (Carrer de la Portella, 5. Palma. 07001).                                                            

7 L’arribada del tren a sa Pobla. / El Museu d’Arqueologia de Catalunya, M.A.C. Passeig de Santa Madrona, 

39 – 41. Barcelona. 08038. 

8 AA.DD. 1988.“Els López dins la pintura del s. XVI a Mallorca “. Edicions “Sa Nostra”. Taller Gràfic 

Ramon. Palma.

amb l’època. Actualment, es pot visitar a l’oratori de Crestatx, al lateral de l’epístola9. 
Sens dubte, és un dels retaules més valuosos del patrimoni religiós de sa Pobla. 
(NOTA: Encara que “emigrada” des de l’any 1926 al 1960, ha tornat als seus orígens).

CONCLUSIÓ:

Consideram les mencionades obres com “Les Tres Peces Capitals” del nostre estimat 
patrimoni històric, artístic i cultural “emigrades“ de sa Pobla i que, alguna, ha tornat 
a la “Llar“. 

Les Tres Joies il·lustren les nostres vides i formen part essencial del patrimoni nostrat.

Les Tres Joies alenen en la nostra història i li posen ales.  

Les Tres Joies bateguen en el cor del nostre poble i es fan estimar.

Les Tres Joies coronen vint-i-quatre segles de la història de sa Pobla i de la qual ens 
sentim honorats!

9 Dia 13 de juny de 1926,  “es petit retaule de la Mare de Déu del Roser es estat traslladat … al Seminari 

vell “… (Sa Marjal. 1926. Nº.:212. CRÓNICA. Pàg. 124. Edic. facs. 1990. Sa Pobla). -  L’any 1960, el degà 

del Capítol Catedralici, el Molt Il·lm. Sr. D. Bartomeu Torres Gost, pobler, discretament i feliç, tornà el dit 

retaule al poble. Gràcies i Enhorabona!
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II . -  EL “PETIT MUSEU” DEL VICARI PARERA - (Col·leccions: 1 – 4).

INTRODUCCIÓ :

Joan Parera Sansó, (1865 – 1928), va néixer a Manacor i morí a sa Pobla.                                        
Tots els poblers coneixen Mn. Joan Parera Sansó com el vicari Parera, que exercí el seu 
ministeri sacerdotal a la Vila, de l’any 1890 al 1928. Va fundar i dirigir la revista local 
“SA MARJAL”, (1909 – 1928), que  fou la primera revista local de la Part Forana. 

Va tenir una gran afició per a l’arqueologia, que el convertí en un mestre i en un 
excepcional col·leccionista. Exposava didàcticament els seus coneixements que 
aplicava a la història del poble. Va transmetre als joves de la Congregació Mariana i va 
atresorar en quatre col·leccions per al poble un “petit museu“ , que havia de ser l’embrió 
del Museu Local. Mn. Melcion Tugores en seria el primer director10.                                                                                                                          

El “petit museu“ del vicari Parera estava format per les quatre col·leccions següents:  

1.- “Monetari de Sant Lluís“. (L’any 1911).

2.- “Es nostro monetari“. (L’any  1922) 

(Ambdós monetaris constitueixen una part del “petit museu“: La Numismàtica. Està 
formada per vuit-centes vuitanta-vuit (888) monedes sense repetir. Encara que el 
tractament és per separat i “Es nostro Monetari “ conté altres peces). 

3.- “Es nostro mostrador“. (L’any, 1922). És un conjunt d’obres molt diverses on 
l’arqueologia és molt present.                                                                                                                              

4- “Es nostro canterano“. (L’any, 1922). Representa la part etnològica del “petit museu “.                                                                           

Consegüentment, em centraré, en aquest assaig, en les quatre dimensions citades i que 
s’estenen cronològicament de l’any 1911 al 1922.                                               

Mentre visqué el vicari Parera, el “petit museu“ es guardava i mostrava a la casa de Sant 
Lluís i també a casa seva. I a “Sa Marjal“ ens narra com crexia el “petit museu”.  “… 
Ademés hem augmentat el nostro petit Museu am dos llums d’encruya antics i grossos 
del tot”11. També, el dia 22 de setembre, afirmava: “L’amon Pera Ignaci Crespí, Marrón, 
mos regala un preciós  idolet  de bronzo de tres quarts d’alsada de s’època romana 
trobat fa poc cavant a dins Son Marc: l’hem posat dins es nostro petit museu”12 . 

10 El Museu Local de sa Pobla fou inaugurat el dia 7 de març de 1961. 

11 Sa Marjal. 1922. Núm. 160. CRÓNICA : “Janer. Dia 12…” Pàg.: 42. Edic. facs. 1990. Sa Pobla.

12 Sa Marjal. 1922. Núm. 168. CRÓNICA : “Setembre. Die 22… Pàgs.: 171 -172. Edic. facs. 1990. Sa Pobla. 

Després de la seva mort, desconec el destí del “petit museu”… i la resta. 

Qualsevol informació, indici o pista, al respecte, ens serà d’un gran ajut per tal de 
conèixer i constatar els fets! Gràcies13.

     

13 Ajuntament de sa Pobla. (Regidoria de Cultura. Teléf. 971/ 540054). /  Obrador Socies, J.  1987. Margi-

nalia . Artigraf Balear. Palma. Pàg. 49. NOTES: 4…” Amb la seva mort, (1928), tot desaparegué: documents; 

història anunciada de sa Pobla; teles, museu arqueològic, monetari, etc.“ 
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II. -  EL” MONETARI DE SANT LLUÍS “ -  (Col·lecció: 1)

El vicari Parera dona a conèixer, com a primícia, públicament al poble i, en concret, 
als joves de la Congregació Mariana: El “Monetari de Sant Lluís”, per tal de complir 
el que havia promès14.

Era el mes de juliol de 1911. Vint-i-un anys després de ser nomenat vicari de la nostra 
parròquia i dos anys després d’haver publicat el primer número de Sa Marjal. I ho fa 
amb decisió ferma, amb una claredat i senzillesa com una veritat familiar.

No en va, li posa el nom de: “Monetari de Sant Lluís”, per tal d’involucrar els joves 
congregants en la tasca engrescadora de la història dels pobles i que la seva llar, tenia 
el nom, de: Casa de Sant Lluís.

El “Monetari de Sant Lluís” és una col·lecció numismàtica que consta de cinc-
centes quaranta - vuit, 548, monedes. Totes diferents. (No conten les repetides, que 
són moltes). Comença amb monedes romanes, àrabs, espanyoles, franceses, italianes, 
pontifícies, ploms d’església, de les Illes…, antigues i també de modernes. És una 
àmplia col·lecció que abasta moltes nacions i distintes èpoques històriques on batega la 
vida dels seus pobles. En pinzellades breus ens descriu els emperadors, els personatges, 
l’època, els països, el material i manifesta la voluntat didàctica d’involucrar la joventut 
en tasques, preocupacions culturals i ocupacions profitoses. I també, una manera nova 
i interessant de conèixer la història dels pobles i de la humanitat15.

14 Sa Marjal. 1911. ”Monetari de Sant Lluís”. Núm. 31. Pàg. 106. Edic. facsímil. 1990. Sa Pobla.

15 Sa Marjal. 1911. “Monetari de Sant Lluís ”. Núm. 31. Pàgs. 106 – 112. Edic. facsímil. 1990. Sa Pobla.

II. -  ”ES NOSTRO MONETARI“-  (Col·lecció: 2) 

(Sa Marjal. 1922. Núm. 159. “Es nostro Monetari “. Pàgs. 19 – 26 . Edic. facs. 1990. Sa 
Pobla).

Després d’onze anys d’haver publicat, també a Sa Marjal, el “Monetari de Sant Lluís 
“, format per cinc-centes quaranta-vuit monedes, 548, el vicari Parera edita : “Es nostro 
Monetari”.

Pretén ser una continuació ampla i llarga del Monetari de Sant Lluís . Consta de tres-
centes quaranta monedes més, 340, també variades i il·lustrades amb comentaris històrics 
molt adients.

En la CRÓNICA de Sa Marjal, el vicari Parera manifesta: “El Pastor de la Possessió 
de Crestaig mos entrega pel nostro monetari dues monedes de plata d’en temps de sa 
República Romana que trobá prop de sa Font de Crestaig ; i pot ser molt bé, que el 
vetust acueducte romá, conegut am so nom de Paret des Moro, pot ser molt be que ja 
tenga prop de dos mil anys”16.

La numismàtica heretada del vicari Parera és important i valuosa sens mida. Certament, 
podria omplir amb nombre i prestància la futura Sala de Numismàtica del Museu Local. (I 
encara, podríem tenir en dipòsit un bon nombre de monedes per fer exposicions temporals, 
préstecs i  alguns intercanvis).

II.  - “ES NOSTRO MOSTRADOR“ -  (Col·lecció: 3)

(Sa Marjal, febrer, 1922. Núm. 158. “Es nostro Mostrador“. Pàgs. 5 – 8. Edic. facsímil. 
1990. Sa Pobla ).

Seguint, estrictament, el criteri cronològic d’aparició, ”Es nostro Mostrador” és el 
segon escrit del conjunt. I consisteix en una relació ordenada d’objectes principals 
replegats durant alguns anys a sa Pobla i per altres parts “qu’ algún inteligent ha 
calificat de Museu”17.

El llistat d’objectes consta de cinquanta apunts. Des d’una àmfora romana, una 
col·lecció de trenta bales de pedra foguera, dotze plats de majòlica, un idolet de bronze, 
trobat a Son Ferragut, 1.600 anys, a diferents classes de ceràmica molt antiga: un test 
amb un ”Ballester” que tira18.

A la CRÓNICA de Sa Marjal, el dia 7 de gener ens informa que: “Desfent un tros 
de volta de Son Pons… s’hi han trobades una vintena d’olles de diferents tamanys i 

16 Sa Marjal. 1923. “CRÓNICA : Novembre. Dia 21…”. Núm. 159. Pàg. 12. Edic. facs. 1990. Sa Pobla. 

17 Sa Marjal. 1922.” Es nostro Mostrador”. Nº.: 158. Pàgs.: 5 – 8. Edic. facs. 1990. Sa Pobla.          

18 És l’apunt 17 de la pàg.: 6. – Podria ser, el ballester de Talapi ¿?.
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algunes am quatre anses… i hem tenguda sa satisfacció de que n’han duyts sis an el 
nostro Mostrador o petit Museu”19.

Són més d’un centenar llarg d’obres, que sumades als altres inventaris assoleixen unes 
xifres de museu.

II . -  “EL  NOSTRO  CANTERANO“ -  (Col·lecció: 4 ) 

(Sa Marjal. 1922. Núm. 162. “El  nostro Canterano“. Pàgs. 68 – 72. Edic. facs. 1990. Sa 
Pobla).

Deixaré parlar el Vicari Parera, respectuosament, ja que n’és l ’autor. 

“Ademés des nostro Mostrador, replé d’objectes vetusts, des nostro Monetari am 
moltes monedes antigues… també tenim un Cantarano que ja porém anomenar 
arqueològic”20.

Amb ocasió d’una ”Exposició des Trage Regional”, el vicari Parera per corregir “ses 
indecentíssimes modes que s’usen avui en die”, hi podria presentar ”una partida de 
prendes o objectes de roba des nostro Cantarano”21.

L’inventari està redactat en seixanta-set apunts i fa referència al conjunt de peces de roba 
antiga. Des d’una solapa de seda, un guardapits i un calçons d’indiana d’home, a unes 
faldetes de seda, davantal de cotó, rebosillo d’indiana a gipó de seda negra de dona.

Així acaba, el Vicari Parera, la relació dels quatre inventaris del petit museu “emigrat“ a 
“terra incògnita“.

19 Sa Marjal.1921.CRÓNICA. Pàg. 41. Nº.: 148. Edic. facs. 1990. Sa Pobla. 

20 Antigament, a les cases mallorquines, gaudien en el dormitori o sala adjunta,  d’un moble artístic de fusta 

noble i, de vegades, obrades amb les primors de l’art... Hi guardaven l’or i algunes peces de roba.

21 Íd. Núm. 20 



44 45

CONCLUSIÓ: 

El llegat del vicari Parera és per a la història de sa Pobla, un bé d’una vàlua transcendent. 
Sublima els nostres orígens i ens assenyala uns horitzons, que sols es poden assolir 
amb feina, dedicació i espiritualment.

“Sa Marjal“, per sempre, serà la nostra revista. I el “petit museu“ que creà, amb modèstia 
i humil “seny pagès“ l’heretat cultural per a les generacions passades, presents i futures.

És evident que no es pot recordar el vicari Parera sense fer menció que fou el prevere 
responsable, durant molts d’anys, de Crestatx, bressol de sa Pobla. Tant és així, que va 
escriure la seva història.

Amb ocasió de la seva mort, se li dedicà a la dolça i piadosa memòria un número 
extraordinari de “Sa Marjal“ de quaranta pàgines i, entre altres, recull la necrològica 
lloança del prestigiat “Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana“, (BSAL)22.

CONCLUSIÓ GENERAL:

L’assaig és una petita mostra, un tast, sobre el Patrimoni Històric, Artístic i Cultural 
“emigrat” de sa Pobla.

He elegit el testimoni eloqüent de: LES TRES PECES MESTRES  del nostre 
Patrimoni i el “PETIT MUSEU“ del vicari Parera, que d’una manera molt propera 
han manifestat la relació amb el poble.

El meu desig era incloure en el present assaig: El Museu Arqueològic Planes i el 
Museu D’Art Sacre de Mallorca (MASM). Ambdós museus, ens consta, que són 
dipositaris d’obres “emigrades“ del patrimoni històric, artístic i cultural de sa Pobla. I 
que per raons imperatives de la convocatòria, - espai -, no es podien eludir.

L’etimologia de la paraula grega “mouseíov“ significa “el temple de les Muses“. Són les 
divinitats inspiradores de la música i de l’art. El Museu posa en evidència el seu alt 
significat.

Els museus són llocs privilegiats i elegits on es dipositen, conserven, s’exposen i es 
donen a conèixer amb unes pautes didàctiques els objectes, declarats o no:  -Béns 
d’Interès Cultural.

Els museus són dipositaris del nostre patrimoni i són els “llocs“ aptes i elegits per 
trobar-hi les obres “emigrades“, doncs, estan inventariades científicament, facilitant el 
coneixement de l’obra, des de la perspectiva de la història i de l’art.

22 “Sa Marjal“. 1928. Número Extraordinari. Pàgs. 28-29. (Dedicat …a la la dolça i piadosa memòria… de 

D. Juan Parera i Sansó. Prev. ( A.E.R.I.P.). 1’.- “Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana”, BSAL, 1928, 

febrer. Llabrés, J. Palma.
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Els museus són institucions al servei de la societat, que guarden com un tresor els béns 
patrimonials d’un poble, país o nació i que adquireix, conserva, investiga, comunica, 
exposa i exhibeix amb propòsits d’estudi, educació i testimonialment.

El meu desig era acabar l’assaig amb l’estudi del  Museu Local de sa Pobla, Can 
Planes. Per distintes i variades raons, tampoc ha pogut ser.  I ho lament!

El vocable “emigrat“, en aquest treball, estén el seu significat a les paraules: ”espoli i 
oblit“.

La Història és la ciència –mare -, que ens ensenya als pobles, qui érem, qui som i qui 
volem ser, tot desitjant, seguir essent “el poble càlid“ de sempre, millorant el futur.   

Els pobles es coneixen per la seva història, els fets. Pels seus valors i per la seva capacitat 
de futur…, que és la història per fer.
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El clam de justícia del moviment agermanat anava contra un  sistema impositiu 
injust i ofegador. Un ampli moviment social1 va conformar el bàndol agermanat en 
contraposició als mascarats o representants del poder reial.

Per posar una data d’inici a les Germanies coincidim que sigui el Dijous Llarder de 
1521, un 7 de febrer. Pocs mesos després, la majoria de pobles havien signat la Santa 
Quitació,2 excepte Alcúdia, sobretot, per la quantitat de mascarats que guardaven les 
seves murades. Aquest fet va conduir a una vertadera guerra civil entre mallorquins. 
Després de quasi tres anys de lluita va sobrevenir la victòria armada contra els 
agermanats. Aquest fet marcaria l’inici d’una dura repressió. Les actituds conciliadores 
foren poques, i les condemnes o composicions serien nombroses arreu de Mallorca. La 
ruïna, la fam i la misèria clavaren les seves urpes al poble de Mallorca i feren estralls 
durant decennis. La por, pens, ens va quedar incrustada de manera col·lectiva i encara 
ara en som hereus. 

La dura repressió.

Ciutat de Mallorques capitulà el 7 de març de 1523. De manera immediata començaria 
la dura repressió. Amb l’experiència acumulada contra els Comuners de Castella i les 
Germanies a València, Eulàlia Duran va escriure que la repressió a Mallorques fou més 
dura, uniforme i sistemàtica. Ja el novembre del 1522 es dictaren sentències de mort i 
confiscació de béns, així com d’execucions, que afectaren més de dues-centes persones.

Les composicions3 a les viles i a Ciutat –per mitjà dels oficis- varen començar també 
de manera immediata. Qualcú havia de pagar la factura de les tropes victorioses de 
Carlos I, i qui millor que els agermanats vençuts i els alliberats.4Aquest pagament durà 
fins a mitjan segle XVI. Molts d’homes foren enviats a galeres i el castell de Bellver 
s’omplí de presoners que esperaven sentència. Una ambaixada d’antics agermanats 
composta  per set persones anà a demanar clemència a Carlos I, era un últim intent. 
La resposta fou fulminant. Dos dels ambaixadors foren executats a la Cort mateixa de 
manera immediata i els altres cinc els mataren a Ciutat, quan ja havien tornat. 

1 Fins i tot l’estament religiós, majoritàriament, li donaren suport, d’aquí que el moviment agermanat es decan-
tà aviat per un cert fervor religiós. A això caldria afegir que, almenys en la seva darrera fase, fou imbuït també 
per un ambient polític i místic. Hi havia persones que recitaven cobles i profecies pels carrers i places gràcies 
a les quals intentaven explicar els greus esdeveniments del moment. A Mallorca hi ha constància de diversos 
«trobadors de profecies» a l’estil d’Anselm Turmeda: «Profecies de la tresca i verdesca» a imitació de la Profecia 
de l’Ase de l’escriptor mallorquí. (DURAN Eulàlia. Aspectes Ideològics de les Germanies. Ciutat. 1982).
2 La Santa Quitació és el nom que pren la reivindicació del moviment agermanat a Mallorca d’establir un nou 
règim fiscal que dugui a la redempció dels censals mitjançant el retorn als creditors censalistes del capital prestat, 
prioritzant aquesta acció sobre el pagament de pensions i interessos endarrerits. Aquest objectiu va esdevenir 
el nucli central de les demandes agermanades, amb un clar enfrontament amb l’oligarquia urbana que, com a 
posseïdora de molts dels censals sempre es va oposar a les mesures de quitació del deute de manera immediata.
3 Realment eren multes. Primer directament als agermanats i quan veren que hi havia pobres que no podien 
pagar en feren responsables les viles. 
4 Els estaments privilegiats en quedaren exempts. També els habitants d’Alcúdia.

El 3 de juny de 1523 seria executat el governador Joanot Colom. Fou tenallat, degollat 
i esquarterat. Aquell mateix mes també foren executats altres trenta-cinc agermanats. 
Fins al segle XIX el cap o crani de Colom va estar exposat en una gàbia de ferro i 
penjat a la porta Pintada d’accés a la Ciutat, perquè ningú se n’oblidés. 

A finals de juliol del 1523 ja s’havien confiscat els béns de cent seixanta-dues persones. 
Però la quantitat recaptada no era suficient i s’intensificaren a les viles els processos 
de confiscació contra persones ja mortes que havien tingut relació amb les Germanies. 
Els bandejats i fugitius creixerien exponencialment a partir d’aquests fets. 

A partir de novembre de 1523, el lloctinent Gurrea activà el procés per a determinar 
l’import de cada vila que garantí la suma de les composicions dels particulars. El total 
de les composicions a Mallorca va pujar a 138.514 lliures. La majoria es destinaren a 
pagar l’exèrcit reial que havia vençut els agermanats i les tropes que s’ocuparen d’exercir 
la repressió posterior.

A partir de les Germanies, el paper del Regne de Mallorques dins la corona dels 
Habsburg va ser poc rellevant. El Regne creat pel rei en Jaume I fou deixat a la seva 
sort i amb prou dificultats per aturar els atacs corsaris. El fenomen dels bandejats, típic 
de les situacions de derrota de moviments populars agafà força i durà segles.

Sa Pobla d’Huialfàs al segle XVI. Notes breus.

Segons el Llibre Segon dels Estims Generals dipositat a l’ARM, el 1575 el poble o 
nucli urbà de sa Pobla d’Huiàlfas estava compost de vint-i-quatre illetes o quarters. 
No parla de carrers.5El valor de les cases del poble, en lliures mallorquines, era de 
17.105. Des del principi de la fundació els carrers, illetes i quarters estaven amb una 
perfecta simetria a imitació de Petra, diuen els Estims. El conjunt del poble dibuixava 
un quadrilàter. La població en temps de la Germania a sa Pobla la podríem situar 
entorn de les mil cinc-centes persones, inclosos els majors i els infants. La mitjana 
d’edat de vida era molt baixa, entorn dels 50 anys i escaig. 

Cap a finals del segle XVIII, Jeroni Berard i Solà ens diu a la seva obra Viaje por el 
interior de la Isla que hi havia construïdes un total de sis-centes nou cases. L’any 1800 
sabem que la construcció de cases era de sis-centes trenta-tres, per tant, havia crescut 
poc el nombre en cent anys, el nombre de famílies era de sis-centes cinquanta-dues. El 
creixement poblacional no arribaria fins a mitjans del segle XIX. 

Bàsicament, tenien una economia de subsistència agrària basada en el cultiu de secà, 
cànem, lli i llegums. Tenien molt poca aigua; aquest fet empobria molt la zona. I com 
a recurs de pastura i d’abastiment de peix i caça tenien els grans aiguamolls, l’Albufera 
de Mallorca. 

5 Sabem que estava format per tretze carrers.  Sa Pobla d’Huialfàs fou fundada el 1300 pel rei Jaume II en 
Carta de Poblament. 
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Llista de les persones de sa Pobla d’Huialfàs que reberen certificacions de penes 
relacionades amb la seva participació en la revolta de les Germanies

A la llista, es relacionen els agermanats de sa Pobla amb les condemnes o composicions 
a cada un d’ells, i la seva anàlisi posterior. La majoria són composats, volia dir que 
havien estat perdonats però havien de pagar una composició, en realitat una multa que 
es podia pagar a terminis. Havien de pagar tant els vius com els morts, en relació amb 
la seva participació en la Germania i en virtut dels seus béns. Alguns que diuen que no 
han participat en res de la Germania els fan pagar com alliberats, perquè els vencedors 
argumenten que l’armada que vingué a reprimir els agermanats els va alliberar de 
l’esclavatge en què estaven. Les fonts, per una banda, són les Lletres Certificatòries 
de la Germania (ARM, AH-4806), i per l’altra, diverses actes notarials signades pels 
notaris Pere Joan Mas i Bernat Janer. Recopilades i publicades per Guillem Llinàs i 
Socias a una separata del Bolletí de la Societat Lul·liana publicat a Ciutat el 1972. Cal 
esmentar que els dos notaris, Mas i Janer, foren els que tramitaren les diligències i 
els escrits de la cort criminal contra els agermanats nomenada per la governació de 
Mallorques. Les actes referents a sa Pobla estan dipositades a l’Arxiu Municipal de 
Can Cirera Prim a sa Pobla. 

Estan ordenats alfabèticament. La majoria de certificatòries són de l’any 1524

  Certificatòries per participar a les 
germanies a sa Pobla. 1524

Multa a pagar 
en lliures (font 

Guillem Llinàs)

Multa a pagar en 
lliures (font Lletres 

Certificatòries)

S’ hi 
havia 
mort

Classe de 
multa

1 AMER, JOAN 10 10   composat

*2 AMER,  JOAN 10 10   alliberat

*3 BALLE, PERE 15 35   composat

*4 BENET, ESTEVA 12 10   composat

5 CALDÉS, JOAN 60 60   composat

*6 CALDÉS, JOAN 12 12   composat

*7 CANTALLOPS, ANTONI 20 20   composat

*8 CANTALLOPS, BARTHOMEU 
fill de Gabriel 16 16   composat

*9 CANTALLOPS, GABRIEL 10 10   composat

*10 CANTALLOPS, JOAN 16 16   composat

11 CANTALLOPS, JOAN  “Frare” 10 10   composat

12 CANTALLOPS, JOANOT 15 15   composat

*13 CANTALLOPS, MIQUEL 12 12   composat

14 CAIMARI, GUILLEM 25 25   composat

15 CAIMARI, JOAN 8 20   composat

16 CAIMARI, PERE 30 30 mort composat

17 CLADERA,  GABRIEL germà 
de Lluch 8 8   alliberat

18 CLADERA, BERNAT 12 12   composat

19 CLADERA, JAUME 10 no surt    

20 CLADERA, JOAN no surt 10   composat

21 CLADERA, LLUCH,  germà de 
Gabriel 8 8   alliberat

22 COLL, GUILLEM 20 20   composat

*23 COMPANY, MATHEU, fill de 
Matheu 15 15   composat

*24 CRESPÍ, GUILLEM, major 12 12   composat

25 CRESPÍ, MIQUEL 18 18   composat

*26 FERAGUT, ESTEVA, fill de 
Valentí 15 15   alliberat

*27 FERAGUT, LLORENS , fill de 
Bernat 30 30   alliberat

*28 FERAGUT, VALENTí 15 15   alliberat

29 FERRÀ, JOAN no surt confiscatstotselsbéns   ?
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*30 FERRAGUT, ANTONI  “Dragó” 25 25   composat

*31 FERRAGUT, ANTONI, fill de 
Miquel 35 35   composat

32 FERRAGUT, BARTHOMEU 
“Valentí” 20 20 mort composat

*33 FERRAGUT, JAUME, fill de Joan 50 50 mort composat

34 FERRAGUT, JOAN 50 50 mort composat

35 FERRAGUT, JOAN 15 15 mort composat

*36 FERRAGUT, MIQUEL 35 35 mort composat

37 FLOREGAT, RAFEL 18 18   composat

*38 FORNARI, GABRIEL 10 10 mort composat

39 FORNER, JOAN 16 16   composat

*40 GUIXER, ANTONI 20 16   composat

41 GUIXER, GABRIEL no surt 20   composat

*42 MARTÍ, MATHEU 16 16   composat

43 MASSANA, JOAN, fill de Simó 16 16   composat

44 MASSANA, SIMÓ no surt confiscatstotselsbens   ?

*45 MIR, PERE 60 60   composat

46 MULET,  JOAN 20 20   composat

47 OLIVER, GUILLEM 16 16   composat

*48 PALOU, JOAN 50 50   composat

49 PELEGRÍ, JOAN 8 8   composat

50 PONS, GABRIEL 30 30   composat

*51 POQUET, JAUME, fill de Jaume 40 300 mort composat

*52 POQUET, MIQUEL 10 10 mort composat

53 POQUET, MIQUEL, fill de 
Miquel 10 10   composat

54 PUIG, PERE 16 16   composat

55 REURA, ONOFRE no surt confiscatstotselsbens   ?

56 SALVADOR, PERE 15 15   composat

*57 SEGUÍ, ANTONI, fill d’Antoni 10 10   composat

58 SEGUÍ, GABRIEL 15 35   composat

59 SERALTA, PERE 20 20   compost

60 SERDÀ  BARTHOMEU, fill de 
Joan  de Vernissa 40 40   compost

61 SERDÀ, GUILLEM 10 10   compost

*62 SERDÀ, JOAN  “de Vernissa” 40 40   composat

63 SERDÀ, RAFEL, fill de Guillem 10 10   composat

*64 SERRA,  ANTONI “del Pou” 60 60   composat

*65 SERRA,  BERNAT no surt 10   alliberat

*66 SERRA, BARTOMEU 10 no surt    

*67 SERRA DE GAYETA, MARTÍ 100 100   composat

*68 SERRA, GABRIEL 10 10   composat

*69 SERRA, GABRIEL “de Plaça” 8 8   composat

*70 SERRA, GUILLEM menor 10 10   composat

*71 SERRA, JOAN fill de Matheu 10 10   composat

*72 SERRA, JOANOT 50 50   composat

*73 SERRA, LORENS  “de Biniatria” 16 16   composat

*74 SERRA, MARTÍ “del Pou” 16 16   composat

*75 SERRA, MATHEU, 10 10 mort composat

*76 SERRA, MIQUEL 16 16   alliberat

77 SERRA, MIQUEL 12 12   composat

*78 SERRA, MIQUEL PERE 15 15   composat

*79 SERRA, RAFEL no surt 12   composat

*80 SERRA, SALVADOR 12 12   composat

*81 SIMÓ, BERNAT 12 12   composat

82 SIMÓ, JOAN  “paraire”1 20 20   composat

*83 SOLER, BERNAT 15 15   composat

*84 STRADES, JOAN 10 no surt    

*85 TORTELLA, MIQUEL 15 no surt    

*86 VALELLA, PERE 16 16   composat

(*) Les persones marcades amb un asterisc, també surten al cens Militar de 1515.

1Paraire:  El qui és dedica a preparar la llana per a ser teixida DAM
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Un interessant cens de Mostra Militar de sa Pobla d’Huialfàs del 1515 –sis anys abans 
de la revolta agermanada- ens relaciona tot l’armament declarat que disposaven les 
noranta-vuit persones que tenien armament propi o personal (ARM AH 6638 f. 97-
98v). Els agermanats poblers lluitaren a les batalles de Son Ferragut, Can Fornari i 
també participaren en el setge d’Alcúdia i els dos intents seriosos de tombar les seves 
murades. 

Cuirasses 13

Espases 95

Llances 95

Rodelles 34 (combinació d’espases i escut rodó)

Ballestes 18

Pavesos 6 (escut de grans dimensions utilitzat pels ballesters)

Persones encausades: 86

Persones que havien mort i que els familiars varen haver de pagar: 10

Persones que perderen tots els seus béns: 3

No podem deduir que aquests foren els morts poblers entre 1521 i 1523 en temps de 
la Germania, probablement fossin més. 

Amb els llinatges Serra de Gaieta, Serra de Bianiatria, Cerdà de Vernissa, Ferraguts. 
Sabem que era gent que conreava possessions o grans extensions de terra. Les Ger-
manies no foren una lluita de pobres contra rics, era una lluita de privilegiats (una 
minoria) contra la immensa majoria que estaven ofegats d’impostos. La majoria del 
clergat, grans propietaris i menestrals defensaren la causa agermanada. 

Suma total de lliures a pagar sense tenir en compte les confiscacions totals de béns. 

Font Guillem Llinàs: 1623 lliures font Lletres Certificatòries:  1936 lliures

Notes sobre la lliura mallorquina i la quantificació de mals presentada per Alcúdia 
després de la Germania. 

La lliura mallorquina era una unitat monetària referencial de compte. Derivava del 
sistema barceloní i es fonamentava en el pes de l’argent, de manera que una lliura 
corresponia a 327 gr. d’argent. Els seus divisors eren 20 sous o també 240 diners. S’uti-
litzà, gairebé per fixar el valor de les coses entre els  segles XIII al XIX.

Com a punt de referència monetària i de valor podem posar com a exemple el que 
valia un esclau jove, fort i sa a l’època de les Germanies, i diversos autors com la me-
dievalista Maria Barceló,  ens indiquen el preu de 80 lliures per esclau. 

També ens pot ajudar que en acabar la revolta un total de dos-cents quaranta-sis veï-
nats d’Alcúdia presenten una petició al Governador per recuperar el valor dels “molts y 
diversos danys així en cases de propietat, vinyes, com bestiars gros y menuts” Aquestes 
reclamacions foren quantificades en 13.142 lliures i 12 sous. 

El Fogatge -diu ROSSELLO Vaquer (1998)- també ens dona pistes per entendre 
el tema monetari i econòmic a l’època. Es deia fogatge a aquell impost que consistia 
a pagar 8 sous cada set anys, els caps de família amb ingressos anuals superiors a 10 
lliures. No el pagaven, per tant, els pobres, tampoc els que gaudien de privilegi com 
els eclesiàstics, militars i alguns llinatges com Munar, Rosselló, Bauçà, Tries i alguns 
altres. Segons el Fogatge de 1545, els caps de família de sa Pobla eren un total de 110 
persones. Els mateixos anys, la població a Huialfàs era d’unes 1600 persones. Segura-
ment, no tothom declarava allò que pertocava per tal de no pagar aquest impost, que 
ens dona indicis de l’extrema pobresa en què es trobava el poble. 

El punt i a part

Possiblement, no existeixen els punts i finals. Després dels luctuosos fets de l’església 
de Pollença, l’octubre del 1522. El 31 d’octubre del mateix any a sa Pobla, dos clergues 
i un jurat llegiren l’edicte reial de rendició, intimaren la població i la seva rendició als 
mascarats. A canvi els oferiren el perdó. Aquest perdó reial no els va salvar de la dura 
repressió. L’1 de novembre va venir el lloctinent Gurrea a sa Pobla i va enviar el vicari 
Caldés a Muro, per demanar la rendició de les tropes dels agermanats. No va servir 
de res i començà la batalla de sa Marjal o de Can Fornari, on moriren i quedaren a 
terra els cossos d’uns mil cent homes que només volien un món més just. Segurament 
que anglesos i americans n’haurien fet centenars de pel·lícules èpiques i patriòtiques, 
d’aquestes batalles i revoltes. Nosaltres els mallorquins hem callat, calat el cap i oblidat.

Amb tot, i per primera vegada, els poblers podem dimensionar la participació i el 
cost que pagàrem per somiar i l’atreviment de lluitar. Que sigui la primera passa i no 
l’única per un voler esbrinar més, i entendre. Que aquest any de memòria col·lectiva, i 
de recobrar la consciència perduda ens ajudi a recuperar el somni robat. Endavant les 
atxes, i que res ens aturi. 
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La Germania mallorquina (1521-1523) fou un alçament que es produí a l’inici de 
l’època moderna i fou un dels més importants, no sols de la centúria sinó de tota 
la història del Regne de Mallorca. Tot i que ens manca una part rellevant de la 
documentació del centre de l’illa, es té la informació suficient per conèixer l’abast de 
l’alçament i dels agermanats de sa Pobla. Al present treball s’intenta donar una mica 
de llum sobre els principals aspectes d’aquesta revolta, els agermanats poblers i els 
principals fets que es produïren a la dita vila. Ara bé, si hi ha alguns aspectes a destacar 
de l’alçament agermanat mallorquí a sa Pobla són les batalles que s’hi produïren, com 
la de Son Sabater o la de sa Marjal, on moriren més de mil persones per l’enfrontament 
entre els agermanats i les tropes reials.

Objectius i hipòtesis del treball

La principal motivació per la qual s’ha fet el present treball recau en el fet que el 
2021, es complí el cinc-cents aniversari de l’inici de la Germania mallorquina i era 
d’estricta necessitat posar un poc de llum a un dels episodis més foscs i desconeguts 
de la nostra història.

El present estudi té un triple objectiu: el primer, gira entorn de donar a conèixer 
la Germania mallorquina, des de la múltiple casuística que provocà l’aixecament a 
les etapes, les batalles i finalment, la repressió. El segon objectiu recau a analitzar 
tota la informació sobre sa Pobla que apareix a la documentació anomenada 
Informacions judicials sobre’ls adictes a la Germania en la Ciutat é illa de Mallorca. 
Aquesta documentació és una de les fonts principals i més valuoses per a conèixer 
l’abast de l’alçament i la població que d’alguna manera hi participà. La problemàtica 
recau en el fet que manca la documentació de la meitat de les viles de l’illa, entre 
les quals es troba sa Pobla i, a més a més, no disposem dels originals sinó d’una 
documentació modificada i publicada al segle XIX per Josep Maria Quadrado. El 
tercer propòsit consisteix a estudiar els agermanats poblers que participaren en el que 
es considera, la darrera revolta dels mallorquins a través de les Lletres Certificatòries. 
Aquesta documentació té mancances respecte de les Informacions judicials, ja que ens 
aporta molta menys informació. 

Precedents

Pocs esdeveniments de la nostra història, la de Mallorca, han provocat tants de canvis 
en tan poc temps com passà amb la Germania mallorquina. Al llarg dels vint-i-cinc 
mesos que durà la revolta, els agermanats eliminaren els drets que afectaven sobretot 

a les capes més humils de la població2, pretenien eliminar la corrupció present a 
l’administració3, rebaixar el deute públic que s’acumulava des de feia segles 4 i establir 
una contribució justa a través de la Santa Quitació5. Per tant, no ens ha d’estranyar 
que la germania – en singular, si ens referim a la mallorquina o en plural, si també ens 
referim a la d’altres indrets com el Regne de València – suposés un abans i un després 
en la història de la nostra terra. Una fita tan important que o bé s’havia d’esborrar de 
l’imaginari col·lectiu o bé s’havia d’exercir una repressió exageradament important 
com per evitar que els mallorquins es tornessin a alçar. Creiem que s’optà per ambdues 
opcions ja que es va dur a terme una repressió molt dura per a tota la població de l’illa 
mentre que amb la por s’aconseguí que la gent recordés que si s’alçaven podien acabar 
com Joanot Colom i tots els que li donaren suport. Es destacable el terrible final del 
segon líder de la Germania illenca que, un cop es donà per finalitzat l’alçament fou 
esquarterat, escapçat i el seu cap restà dins una llanterna de ferro dos-cents noranta 
nou anys penjat a la Porta Pintada de Ciutat6. 

La Germania de Mallorca s’emmarca dins d’una sèrie de convulsions europees que 
marquen la primera crisi del sistema feudal: les jacqueries franceses, la insurrecció 
anglesa de 1381, els ciompi italians, els irmandiños gallecs, les comunitats de Castella, 
i les guerres camperoles alemanyes derrotades el 1525 en la Batalla de Frankenhausen. 
Autors especialitzats en les Germanies com és el cas d’Eulàlia Duran, s’atreveixen 
a afirmar que l’alçament agermanat mallorquí es pot considerar una revolta en els 
moments inicials i que posteriorment va esdevenir revolució, atorgant-li a més, el títol 
de revolució burgesa precoç o prematura7.

La historiografia tradicional, que és precisament la que ha imperat durant segles, 
defensava que l’alçament es devia fonamentalment a dos factors: les males collites i les 
causes econòmiques. A més, també es volia fer veure que fou una revolta injustificada, 
espontània, sense ideologia i organització8. Malgrat aquesta visió els estudis de les 
darreres dècades han aportat nova informació i una mirada llarga i més profunda de 
la qüestió. Així, es sap que les causes que motivaren l’esclat agermanat a Mallorca 
foren moltes, diverses i que el seu origen es pot remuntar a segles anteriors, quasi a la 
mateixa formació del Regne.

Com s’acaba d’esmentar, el malestar present a l’esclat de la Germania mallorquina, el 7 

2  JUAN, J. (1985). Els Agermanats. Palma: Ajuntament de Palma, p. 75-77.
3  Ibídem, p. 25.
4  Ibídem, p. 20.
5  Ibidem, p. 68
6 DURAN, E. (1982). Les Germanies als Països Catalans. Barcelona: Curial, p. 22
7 DURAN, E. (2021). El moviment revolucionari de les Germanies. Ideología i consciencia social. Palma: 
Lleonard Muntaner, p. 29.
8 BERNAT, M.; SERRA, J. (2008) La veu de la revolta. Sermonadors i profetes a les germanies de Mallorca 
(1521-1523). Palma: Lleonard Muntaner, p.11.
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de febrer del 1521, no era un fet aïllat sinó que venia d’enrere. De fet, a finals del segle  
XIV, la situació ja era tensa i, un exemple el trobem en la revolta de 13919, coneguda 
popularment com l’Assalt al Call i que el segle XV es tornà a repetir amb la Revolta 
Forana del 145010.

Entre la múltiple problemàtica present al Regne de Mallorca als segles XIV, XV i XVI 
trobem la necessitat de fer una reforma administrativa per sanejar l’economia. Ara bé, 
era impossible de dur a terme perquè els sectors poderosos impedien qualsevol mena 
de canvi  que pogués alterar els seus privilegis11. A més d’aquest greu i preocupant 
problema s’hi afegien les contínues onades de pesta, els elevats donatius que s’havien 
de fer als monarques en cas de guerra12 així com altres donatius pels coronatges, 
maridatges que contínuament es reclamaven des de la Cort. A tota aquesta complexa 
situació s’hi afegí un altre factor determinat, l’èxode de població del camp a la ciutat13. 
Aquest moviment poblacional provocà que els que es traslladaven a ciutat deixessin de 
contribuir per les propietats que conservaven a les viles. Per tant, ens trobem que els 
imposts requeien en una població pobra, delmada per la pesta i cada cop més reduïda14. 

Però per si no n’hi hagués prou, al segle XV s’hi afegiren més problemes com l’augment 
constant del deute públic, la contribució a les càrregues comunes del Regne, l’excessiva 
pressió fiscal i la demanda dels forans d’augmentar la participació en el Govern15, 
un major control administratiu de les finances públiques, el problema pràcticament 
endèmic de dèficit de producció cerealística i els enfrontaments entre les parcialitats per 
controlar el govern agreujaren encara més la situació16. Amb tota aquesta problemàtica 
acumulada s’hi afegí el capbreu reial que ordenà Alfons el Magnànim que suposava 
una sangria econòmica pels sectors més humils i que fou el factor determinant que 
provocà l’alçament forà de 145017.

L’entrada al segle XVI no provocà una millora de la situació i s’afegiren altres factors 
com la reivindicació dels forans reclamant l’aplicació de la Sentència Arbitral de 1512, 
la suspensió del virrei Aymerich del seu càrrec, el procés contra el regent Frederic de 
Gualbes i els conflictes entre els bàndols Call i Almudaina, no feren que la situació 

9  MAS, A. (2020). Llengua, terra, pàtria i nació. Palma: Documenta Balear, p. 38.
10  bidem, p. 39-40.
11 MORRO, G. (2020). Les revoltes populars a Mallorca. El conflicte de 1391, forans contra ciutadans 
(1450-1453) i la Germania (1521-1523). Palma: Lleonard Muntaner, p. 16.
12 JUAN, J.(1985). Els Agermanats... Op. cit., p. 22.
13 DURAN, E. (1982). Les Germanies... Op. cit., p. 69.
14 JUAN, J. (1985) Els Agermanats... Op. cit., p. 22
15 MAS, A. (2020). Llengua, terra... Op. cit., p. 39.
16 MORRO, G. (2013). «La Governació en el Regne de Mallorca a l’època de Ferran I». El compromiso de 
Caspe (1412): cambios dinásticos y Constitucionalismo en la Corona de Aragón / coord.. por María Isabel 
Falcón Pérez, p. 512.
17  CASSANYES, A. (2021). Breu història de la Germania mallorquina. Palma: Illa edicions, p. 26.

remetés18. Però si hi ha dos fets fonamentals i que es poden considerar com els precedents 
més immediats de l’alçament agermanat mallorquí, aquests són: l’incompliment de la 
sentència arbitral de 151219 i la defensa de Bugia de 1515 on participaren molts de 
mallorquins20. Aquesta expedició proporcionà als mallorquins el coneixement de les 
armes de foc i l’ús – com passà amb la Revolta Forana – de l’organització militar dels 
deseners i els cinquanteners que seria emprada també durant la Germania mallorquina.

Context 

L’alçament agermanat a Mallorca s’ha de contextualitzar en una època molt 
convulsa per a la Monarquia hispànica. El jove monarca i emperador Carles V, tot 
just arribat al tron va haver de fer front a tres alçaments pràcticament simultanis: la 
Germania valenciana (1519-1521/22), les Comunidades castellanes (1520-1521) i la 
Germania mallorquina (1521-1523) que s’inicià quan aquests dos anteriors estaven ja 
pràcticament en declivi. És important destacar que malgrat que foren alçaments més 
o menys simultanis responen a tota una casuística pròpia de cada territori tot i que és 
indubtable la relació entre ells. De fet, els contactes entre els agermanats mallorquins 
i els valencians els trobem des dels inicis dels aixecaments. Pel que fa als contactes 
amb els comuners castellans, se sap també que un cop derrotats a Villalar, hi va haver 
comuners que varen venir a Mallorca i lluitaren en el bàndol agermanat.

La Germania mallorquina 

Els mesos anteriors a l’aixecament, a Ciutat començaren a sorgir rumors que s’estava 
gestant un alçament popular. Hi ha diferents versions dels fets que provocaren 
la insurrecció popular de dia 7 de febrer del 1521 com bé recull Eulàlia Duran a 
Les Germanies als Països Catalans. La versió per la qual es decanten la gran majoria 
d’historiadors és que el virrei i governador del Regne de Mallorca, Miguel de Gurrea, 
com a mesura desesperada per frenar un alçament imminent ordenà la detenció de set 
menestrals, per ser els principals sospitosos. Aquests eren: Joanot i Francesc Colom, 
Pasqual Rosselló, Rafel Ripoll, Pere Begur, Guillem Vich i Joan Crespí21. Com a 
resposta, l’endemà, dia 7 de febrer, es va produir una gran concentració de gent davant 

18 SERRA, J. (2000). «El bandolerisme mallorquí post-agermanat». Mayurqa: revista del Departament de 
Ciències Històriques i Teoria de les Arts , nº 26, p. 78.
19 La sentencia arbitral de 1512 fou aprovada durant el regnat de Ferran el Catòlic i fou una de les grans 
victòries del poble baix ja que establia la creació d’una comissió de sis persones perquè procedissin a una 
estimació general de tots els béns del Regne de Mallorca. Aquesta estimació era fonamental per poder fer una 
distribució de les càrregues comunes de tot Mallorca. 
20 SERRA, J. (2000). «El bandolerisme mallorquí... Op. cit. p. 76.
21 DURAN, E. (1982). Les Germanies ... Op. cit., p. 268.
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Cort reclamant l’alliberament dels menestrals, objectiu que es complí i que marca 
l’inici de la Germania mallorquina22. 

A partir d’aquells moments i fins al setembre del mateix any, el líder de la germania sota 
el títol d’Instador del bé comú, va ser Joan Crespí. Durant els primers mesos d’aixecament 
els fets més destacats varen ser: la destitució de Miguel de Gurrea del seu càrrec per part 
dels agermanats23. La creació d’una institució per a gestionar l’aixecament anomenada 
Tretzena24 (formada per l’instador i dotze tretzeners representant la ciutat i la part forana). 
A més, la revolta passà de ser exclusivament ciutadana a què les viles de tot Mallorca 
s’agermanessin, a excepció d’una, Alcúdia. Ha de quedar clar que si Alcúdia fou una 
vila que es va mantenir contraria a la Germania fou, fonamentalment perquè gaudia de 
muralles i la seva situació geogràfica possibilitava l’avituallament des de Menorca i el seu 
port, punt de desembarcament segur a diferència d’altres punts de l’illa. 

Entre els principals successos violents durant el lideratge de Crespí destaca l’assalt 
al castell de Bellver el 29 de juliol, on foren assassinats molts dels integrats de la 
família de Pacs, entre ells, el mateix Pere de Pacs, el qual havia substituït breument 
Miguel de Gurrea, quan aquest va ser destituït del càrrec de governador de l’illa25. El 
mes de setembre, Joan Crespí començà a caure en desgràcia en ser acusat de massa 
moderat com a líder de la germania mallorquina i després del consell general del 
23 de setembre, fou destituït, empresonat i posteriorment assassinat pels mateixos 
agermanats, segons José Maria Quadrado26. 

Durant aquests primers vuit primers mesos, tot i semblar que el bloc agermanat 
era fort i unitari, s’ha de dir que patiren desafeccions i traspassos de gent al bàndol 
antiagermanat o mascarat. Aquests últims es refugiaren en espais en sagrat com la Seu, 
el castell de Santueri o a Alcúdia pel que fa a Mallorca. Molts d’altres, s’exiliaren a 
Eivissa, Menorca, València o Barcelona27.

El consell general del 23 de setembre, suposà l’entrada a la direcció del govern de Pau 
Casesnoves, representat la Part Forana i Jordi Moranta, representant Ciutat. Ara bé, 
al cap d’unes setmanes, qui adquirí el protagonisme i encapçalà l’alçament fou Joanot 
Colom. Fou aleshores quan es va dur a terme la política econòmica plantejada que 
consistia a: aplicar la sentència arbitral del 1512 i la supressió dels drets com el de 
molitja, el quint del vi, la sisa de la carn, el segell del tèxtil, i la gabella de la sal28.

22 SANTAMARÍA, Á. (1971). Sobre los orígenes de la Germanía de Mallorca. Mayurqa: revista del Departa-
ment de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, nº5, p. 36-37.
23 JUAN, J. (1985). Els Agermanats… Op. cit., p. 66.
24 Ibídem, p. 67.
25 JUAN, J. (1985). Els Agermanats… Op. cit., p. 74.
26 DURAN, E. (1982). Les Germanies… Op. cit, p. 295-296.
27 JUAN, J. (1985). Els Agermanats… Op. cit., p. 71.
28 Ibídem, p. 75-77.

A partir de l’octubre del mateix any i durant els primers deu mesos del 1522, els 
agermanats sotmeteren a setge la vila d’Alcúdia al no voler dur a terme la Santa 
Quitació i ser lloc de refugi de mascarats. Els seus contraris, els antiagermanats o 
mascarats, començaren a preparar una contraofensiva per aconseguir aplicar l’ordre 
anterior a Mallorca29 que arribà a l’illa a l’octubre del 1522.

L’esquadra reial arribà a Mallorca el 13 l’octubre del 1522 comandada per Juan de 
Velasco. Aquest intentà negociar al port de Ciutat però sense èxit i davant l’atac dels 
agermanats, es dirigiren a Alcúdia, des d’on es començà una política intimidatòria a 
les viles veïnes30. Fou a partir d’aleshores quan començaren les grans batalles de la 
Germania mallorquina que causaren milers de morts en batalla, presoners i sentenciats 
tan sols en el període comprès entre finals d’octubre del 1522 i el 7 de març de 1523, 
quan Ciutat capitulà.

La primera de totes les grans batalles es produí dia 29 d’octubre quan l’exèrcit reial 
intentà i aconseguí després d’una dura resistència la reducció de la vila de Pollença. El 
total de víctimes segons les fonts, ascendí a prop de cinc-cents morts31, dos-cents dels 
quals eren dones i nins que s’havien refugiat a l’església que les tropes reials cremaren. 
L’endemà, Gurrea envià les provisions reials i l’edicte intimidant la rendició de sa Pobla, 
lloc on s’instal·là Gurrea amb l’exèrcit i d’es d’on intimidava Muro. Fou aleshores quan 
es va produir la batalla més sanguinària i cruenta de la Germania mallorquina, la 
de Son Fornari o sa Marjal on moriren més de mil persones32. A les darreries de 
novembre es produí una altra gran derrota pels agermanats, la batalla del Rafal Garcès, 
entre Inca i Binissalem on moriren uns 500 agermanats més. A principis de desembre 
l’exèrcit reial s’instal·là al monestir de la Real i iniciaren el setge a la ciutat. 

A principis del 1523 i en un intent desesperat dels agermanats d’aconseguir el 
favor reial i poder parlar amb l’emperador per explicar-li els fets es confeccionaren i 
s’enviaren a la cort a través de Bartomeu Ventallol les claus d’or del Regne de Mallorca. 
Ara bé, malgrat aquest gest, el monarca rebutjà les claus afirmant que l’única cosa que 
volia rebre dels alçats era la seva fidelitat i rendició. Després d’aquest frustrat intent, 
els agermanats resistiren el setge dins ciutat fins dia 7 de març de 1523, quan la ciutat 
de Mallorca va capitular. 

La repressió que es va dur a terme a l’etapa final de la Germania i un cop acabat 
l’alçament va ser molt dura amb sentències de mort per als principals agermanats, 
condemnes a galeres i elevades multes econòmiques per a tota la població33. 

29 DURAN, E. (1982). Les Germanies… Op. cit., p. 304.
30 Ibidem, p. 311.
31 Ibidem, p. 311.
32 Ibidem, p. 312.
33 Ibidem, p. 338.
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Pel que fa al paper de les dones durant la Germania mallorquina, la doctora en Història 
Margalida Bernat i Roca ha fet valuosos estudis sobre quin fou el paper que tingueren 
durant l’alçament. Les dones agermanades són conegudes per ser les sermonadores i 
pregonadores de l’alçament agermanat per places i carrers quan els seus marits eren a 
estendre la Germania arreu de l’illa o al camp de batalla. A més, foren elles les que 
patiren gran part de la repressió un cop es donà per finalitzat l’alçament. Sobre elles 
requeia el pes de ser filla, germana, muller o vídua d’agermanats amb les pertinents 
multes econòmiques que hagueren de fer front amb les composicions per viles 
dictaminades el 1524. Es té ben comprovat que foren elles les que patiren en primera 
carn la repressió posterior a l’alçament. A la documentació de les  Informacions judicials  
les dones que hi apareixen transcrites se’n diu que eren com tola la casa, mala y perversa, 
pitjor que son marit o que sou pare. En sabem el nom d’algunes d’elles, les més destacades 
com, Joana Falaguera, descrita com a mare del poble o Jaumeta Mira, vinculada al 
dirigent Pere Oliver de la qual es diu que era cap i principi de les dones agermanades. 
La majoria de dones que apareixen a la documentació pertanyen a Ciutat, a la Part 
Forana en poques ocasions se n’ha trobat informació, ara bé, això no vol dir que no hi 
participessin. Sigui com sigui, de ben segur que foren moltes més en realitat.

Repressió

Un cop capitulà Ciutat, el 7 de març del 1523, la Germania mallorquina es donà 
per finalitzada. No obstant això, la repressió tot just havia començat mesos anteriors 
amb les pertinents batalles de Pollença, sa Pobla i Rafal Garcès. Ara bé, fou a partir 
d’aleshores i durant el 1524 quan es recopilà informació sobre la població de l’illa que 
d’alguna manera havia participat en la revolta, tant des del bàndol agermanat com del 
mascarat. En un principi s’ordenà la creació d’una delegació que anés poble per poble 
amb l’objectiu d’entrevistar a un seguit de testimonis per poder elaborar els processos 
i multar els que s’havien adherit a l’alçament. No obstant això, aquest procés de 
recopilació d’informació era complex i lent per la qual cosa s’optà perquè l’elaboració 
d’aquests informes es fes per part de les autoritats de cada vila. Això provocà que la 
informació no fos del tot objectiva ja que segurament s’ometeren informacions de 
determinades persones i s’exageraren altres fets. Finalment però s’optà per una altra 
forma de multes, les composicions per viles i s’afegí un altre factor molt determinant, 
hagueren de pagar les multes de la germania els agermanats per haver-hi participat 
però també els mascarats o els que s’havien mantingut al marge de l’alçament per 
pagar les despeses de les tropes reials que els havien salvat.

Així doncs, la documentació que ens aporta les Informacions judicials és molt 
valuosa tot i que ens manqui una part dels participants que durant l’elaboració de la 

documentació, es pressuposa que s’obvià. El principal problema però, recau en el fet 
que aquesta documentació ens ha arribat molt segada. Al segle XIX, l’historiador i 
arxiver menorquí José Maria Quadrado recopilà tota la documentació que trobà de 
les Informacions judicials i ho va publicar. A l’inici de la publicació adverteix de la 
problemàtica que va tenir al reunir la documentació de totes les viles i de Ciutat de 
Mallorca i indica que només aconseguí reunir la informació les viles de Llucmajor, 
Algaida, Campos, Santanyí, Porreres, Montuïri, Felanitx, Manacor, Petra, Sant Joan, 
Sineu, Muro, Artà, Bunyola, Esporles, Banyalbufar, Valldemossa i Sóller. Emperò 
no pogué aconseguir la informació de part del barri de l’Almudaina, sa Pobla, Santa 
Margalida, Alcúdia, Pollença, Escorca, Campanet, Inca, Selva, Binissalem, Sencelles, 
Alaró, Santa Maria, Marratxí, Calvià, Andratx i Puigpunyent. A més a més, s’ha de 
tenir en compte la ideologia del mateix Quadrado que es veu clarament reflectida en 
aquesta documentació i, en no disposar dels originals, no sabem el que manca i el que 
va afegir o modificar.

Per tant, tota la informació dels agermanats de sa Pobla s’ha perdut, destruït, resta dins 
arxius sense classificar o en arxius privats. El fet que manqui part de la informació 
sobre moltes viles no és precisament un fet casual, si aquesta informació desapareixia 
els implicats en l’alçament no haurien de patir directament les pitjors conseqüències. 
Per altra part, també és significativa o almenys a tenir en compte la possibilitat de la 
destrucció de la documentació per demostrar que la Germania mallorquina no estava 
organitzada, era espontània i buida de contingut i, precisament, ens falta la documentació 
de les viles on es produïren les grans batalles: Pollença, sa Pobla, Inca i Binissalem. 

Ara bé, malgrat que les Informacions judicials que ens han arribat no disposin d’un 
apartat específic per a sa Pobla, sí que és cert que la dita vila es va esmentant al llarg 
del document. Concretament, es fan 247 referències sobre la vila de sa Pobla i que 
involucren d’alguna manera 274 persones de quasi tots els indrets de l’illa.

D’aquestes 274 persones que d’alguna manera s’involucraren en la revolta, tant des 
del punt de vista alçat com des del mascarat, totes són homes. Això no vol dir que les 
dones no hi participessin sinó que, molt possiblement, en foren marginades alhora de 
la recopilació de la documentació a moltes viles. Al llarg de les informacions judicials 
apareixen dones agermanades que en moltes ocasions eren anomenades “sermonadores 
o pregonadores” de la Germania però no en trobem cap dins aquestes 247 referències. 
Ara bé, sí que hi apareixen en alguns casos referències a la “muller de...” o el cas de la 
dona de Pere Verdú, de Ciutat:

Pere Verdú barreter: granment afectat y sermonador y gran amich den Juanot Colom, y 
anava tostemps ab ell al costat seu á cavall per ciutat y quan exia defora contra lo rey; aná a 
Alcudia y a la Pobla y trobà defora la muller de misser Forteza vestida com a home y aportà 
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la en la ciutat en poder den Colom y fonch guarda de la dita senyora molt temps y prenia sou; 
aprés lo degollà en Colom per sospita. Son fill als principis era mal y alferiz per la germania, 
però aprés aná y serví en lo camp del rey. 

D’aquestes 274 persones que en algun moment de l’alçament anaren a sa Pobla a 
alguna batalla o a presentar-se davant el batle, en sabem els seus noms o com a mínim 
els dels seus germans o pares, la vila a la que pertanyien, els seus principals fets, el valor 
dels seus béns i la indicació de si aquests estan “sequestrats” o no. 

A continuació es pot observar de quina vila eren originaris les 274 persones que 
apareixen a la documentació que a la seva descripció a les Informacions judicials tenen 
alguna relació amb la Pobla.

Taula 1. PROCEDÈNCIA DELS IMPLICATS QUE ANAREN A LA POBLA

Font. Informacions judicials sobre’ls adictes á la Germanía en la Ciutat e illa de Mallorca, 
penas de cos é d’haver á ells imposadas aprés la reducció de 152334. 

D’aquestes 274 persones, en sabem l’edat de 58. A continuació es pot observar la 
representació per edat de cada grup. El grup més voluminós està format per homes 
d’entre 30 i 50 anys, inclosos.

34  QUADRADO, J.M. (1896). Informacions judicials sobre’ls adictes á la Germanía en la Ciutat e illa de 
Mallorca, penas de cos é d’haver á ells imposadas aprés la reducció de 1523. Palma: Imp. Felip Guasp.

Taula 2. EDAT DELS IMPLICATS A LES BATALLES DE LA POBLA

Font. Informacions judicials sobre’ls adictes á la Germanía en la Ciutat e illa de Mallorca, 
penas de cos é d’haver á ells imposadas aprés la reducció de 1523.

Generalment quan es parla de la batalla d’aquesta vila es fa referència la produïda 
el 3 de novembre del 1522 entre els agermanats mallorquins en front a les tropes 
imperials amb els mascarats de l’illa. És important destacar però que no només es va 
produir aquesta batalla sinó que mesos abans, concretament a l’agost del 1522 hi va 
haver una batalla entre els agermanats i els alcudiencs o mascarats. Aquesta batalla, a 
la documentació apareix com “destrossa de la Pobla el dia de nostra dona d’agost”.

Taula 3. IMPLICATS I MORTS A LES BATALLES DE LA POBLA 

Font. Informacions judicials sobre’ls adictes á la Germanía en la Ciutat e illa de Mallorca, 
penas de cos é d’haver á ells imposadas aprés la reducció de 1523.
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A la batalla de l’agost del 1522 entre els agermanats i els alcudiencs, a la documentació, 
i fent referència directa a sa Pobla, hi participaren 14 homes, dels quals en moriren 11 
a la batalla i un més a la presó. 

Taula 4. MORTS A LA BATALLA DE NOSTRA DONA D’AGOST 

D’aquests 14 que participaren en aquesta batalla, 9 pertanyien al bàndol reialista dels 
quals 8 moriren. Pel que fa al bàndol agermanat, n’hi participaren 6 tot i que se’n 
moriren 5.

Ha de quedar clar però que aquestes dades no representen el total de la població que 
participà en aquesta batalla sinó que només s’han escollit les persones a les quals fan 
referència a sa Pobla. 

Pel que fa a la batalla del novembre del 1522 entre els agermanats i les tropes reials 
juntament amb els mascarats, a la documentació i, fent referència directa a sa Pobla, hi 
participaren 178 homes, dels quals en moriren 124 a la batalla i 22 d’ells és possible, 
segons informa la documentació, que hi anessin a la força. 

A les Informacions Judicials sobrels addictes a la Germania publicades per Josep Maria 
Quadrado a final del segle XIX trobem que a l’apartat de Ciutat – on ens manca 
bona part del barri de l’Almudaina – hi trobem 14 agermanats que d’alguna manera 
s’involucraren en fets ocorreguts a la Pobla. La gran majoria d’ells perderen la vida 
a la batalla de la Pobla, que és l’ocorreguda el 3 de novembre de 1522 i coneguda 
popularment com la batalla de sa Marjal a les terres de Can o Son Fornari. Així trobem 
que de les 14 persones de Ciutat que anaren o parlaren de la Pobla, la meitat moriren 

al camp de batalla. Aquestes set persones són: Sebastià Pou, Joanot Aguiló, Pere 
Avellà, Antelm Bonet sastre, Mestre Juan Damià rellotger, Damià Ferrer i Pere Catany. 
D’aquests set, el cas de Joanot Aguiló és peculiar perquè la informació recollida afirma 
que no se sap si morí a la Pobla o a la batalla posterior al Rafal Garcès. Els altres set 
restants trobem casos diversos com els següents: Jaume Diego forner era desener, vivia 
a prop de Ciutat i quan sap que les tropes reials vencen els agermanats a la Pobla entra 
dins Ciutat. El cas de Francesc Falcó era bastant habitual, així trobem que se’l descriu 
com a mascarat però que amb el temps es fa de la Germania i expressava que volia anar 
al camp de la Pobla. Els traspassos de gent d’un bàndol a l’altre al llarg de l’alçament 
fou habitual. Jaume Barbarà va lluitar en diverses batalles, com a la de la Pobla. El 
mateix passà amb Aloy Damià Bogellas. Benet Panadès paraire va anar al camp de la 
Pobla i fou ferit. Mossèn Bernat de Brossa aportà el penó per la Germania contra lo Sr. 
Visrey a Pollença i a la Pobla. Segurament foren molts més els habitants de Ciutat que 
anaren a la batalla de Son Sabater o a la de sa Marjal però a les informacions judicials, 
la poca objectivitat dels testimonis i la derrota dels agermanats així com la manca de 
part de la documentació, provoca que la informació sigui esbiaixada.

Per sort, gràcies a altres fonts documentals sabem alguna cosa dels agermanats 
d’aquestes viles. Una d’aquestes fonts són les Lletres Certificatòries que, tot i aportar-
nos el nom dels agermanats i la multa o composició individual, no ens informa dels 
seus principals actes. 

Segons les Lletres Certificatòries de la Germania (ARM, AH-4806) a l’alçament 
agermanat hi participaren 82 poblers, dels quals 71 foren composats, 8 alliberats i a 3 
els foren confiscats tots els seus béns.
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Taula 4. IMPLICATS I MORTS A LES BATALLES DE LA POBLA 

Font. Lletres Certificatòries de la Germania (ARM, AH-4806)

Malgrat que ens manqui gran part de la documentació que possiblement va existir, es 
d’agrair poder disposar d’informació com les lletres certificatòries que complementen 
el buit que tenim d’algunes viles a les Informacions Judicials. A l’espera ens trobem de 
localitzar, si segueixen existint, les pàgines que ens manquen de la nostra història.
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Introducció

Quan  vaig començar a llegir llibres, vaig notar que, sempre a primera plana, apareixia 
la mateixa frase, expressada de diferents maneres: el «perquè d’aquest llibre».  L’autor 
iniciava la seva obra explicant als lectors el motiu que l’havia impulsat a omplir aquest 
volum. A vegades, eren fets reals o imaginaris que l’havien motivat o inspirat a plasmar 
les seves idees per escrit. 

Jo també tenc un motiu. O en tenc molts per escriure sobre el tema de les monges 
franciscanes de sa Pobla. El principal parteix d’una vivència personal amb aquest 
col·lectiu que, de qualque manera, va marcar positivament la meva infància. Aquests 
records han quedat dins el meu pensament i crec que serà per sempre.

Voldria destacar alguns fets importants d’aquestes religioses més enllà del seu caràcter 
espiritual. Especialment, la gent més jove en desconeix del tot o parcialment la seva 
funció social. I és just dir que varen esdevenir un element molt potent a tenir en 
compte quant a la conciliació laboral i familiar de sa Pobla: tenien cura d’infants i de 
persones dependents i malaltes. 

Per altra banda, m’agradaria aclarir que no vull fer un recorregut històric de l’existència 
d’aquests col·lectius. No soc historiador. N’hi ha molts bons i erudits amb el tema i que 
han publicat extensos estudis ben documentats. Però sí que oferiré humilment unes 
espipellades històriques per poder emmarcar els fets.

1.   Influència de les monges franciscanes a la societat poblera i la seva relació amb 
el poble.

Quan parlam de les monges, avui al segle XXI, per part de la gent jove i no tan 
jove, sembla que és una qüestió del passat i no interessa en absolut. Les religioses 
actualment vesteixen amb normalitat com tothom, van als mateixos llocs que la 
resta de persones i fan una vida corrent: van als supermercats, a la farmàcia, van 
al centre de salut, etc. Com a molt, es pensa que les monges són unes dones amb 
unes túniques que cobrien de cap a peus el seu cos, un baverall blanc, un gran 
rosari a la cintura, etc. I que la seva única ocupació era resar, o algunes fer escola, 
ser beates i res més.

No obstant això, per als nostres avantpassats i per a la gent major de sa Pobla (i segurament 
de tots els pobles), les monges varen ser un eix fonamental per al desenvolupament 
social i econòmic de la població. Cobrien un buit que les administracions públiques del 
temps no tenien voluntat d’omplir. De fet, socialment, les religioses es consideraven 
de baixa categoria social. Però anaven errats. Eren i són persones que, com a cristianes 

convençudes, tenen i tenien una meta que es pot escriure amb lletres molt grans: 
Ajudar els necessitats.

Per als poblers i per a la resta de mallorquins, els convents varen ser la primera 
escoleta infantil, imprescindible mentre els pares havien de treballar de valent per 
poder sobreviure. Allà, les monges ensenyaven les primeres lletres, a llegir i escriure. 
Sense elles, principalment moltes mares, no haurien pogut anar a fer feina. És a dir, 
eren un vertader instrument de conciliació laboral i familiar. A més, estam parlant 
d’un moment històric en què la gran majoria de la població era analfabeta. Així que, 
a part de la funció de cura d’infants, la tasca formativa que realitzaven les monges 
franciscanes era molt important. I de cap manera, les famílies haurien pogut dur a 
terme aquesta feina de primera formació als seus infants. 

Per altra banda, també feien les primeres cures i administraven injeccions i 
medicaments. A més, quan a casa hi havia un malalt crònic o moribund, anaven a 
cercar les monges de dia o de nit. I elles anaven on se’ls reclamàs el més aviat que 
podien i sense queixar-se.  Tot això de franc i per amor de Déu. Especialment en 
temps de guerra i d’epidèmies, aquests sacrificis que feien els va costar la salut i la vida.  
He pogut llegir testimonis de tot allò que va passar en temps de la “Grip”, en què els 
parents dels malalts o moribunds no volien ni entrar a veure’ls dins l’habitació. Però 
les monges sí i ho feien i sis d’elles moriren l’any 1918, durant la segona onada de la 
«Grip». El novembre d’aquell any, de la vintena de franciscanes a sa Pobla, la majoria 
estaven contagiades (Butlletí Municipal, 2000). Per tant, realitzaven també una altra 
funció importantíssima en la conciliació laboral i familiar encarregant-se de la salut de 
les persones dependents. 

Durant el regnat d’Isabel II, l’any 1859, Espanya estava en guerra amb el Marroc. Els 
fundadors de l’orde franciscà de Mallorca (vegeu Annex 1) sol·licitaren permís a la 
dita reina per poder anar a ajudar els soldats ferits, com a infermeres o assistir en tot 
el necessari. Seguien el seu lema d’ajudar sempre els més necessitats. Molt contenta en 
rebre tal petició, la Reina els va concedir allò sol·licitat, posant al seu abast els mitjans 
materials necessaris. El dia 28 de desembre del mateix any, embarcaren sis monges 
i un capellà cap al Marroc. Es varen instal·lar a l’hospital de Ceuta, juntament amb 
unes religioses d’altres congregacions que ja eren allà. Afortunadament, tornaren a 
Mallorca totes bones i sanes.      

Com a poble generós, els poblers eren molt conscients del fet i agraïen de tot cor i 
de forma continuada aquesta estimada ajuda. Durant tot l’any, els donaven queviures 
en quantitat. Si eren pagesos, els proporcionaven patates, cols, moniatos, carabasses i 
tot allò que cultivaven. I si eren menestrals, panades per Pasqua, peces de caça, roba, 
pans, objectes de les matances i alguns  doblers (pocs).  En retorn d’aquests presents, 
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les monges solien obsequiar els benefactors amb una confitera o una galeta en forma 
de conillet. 

Malgrat rebre aquestes compensacions, a la postguerra («l’any de la fam» deien 
els més vells), les monges franciscanes de sa Pobla varen haver de sol·licitar ajuda 
a l’Ajuntament. Aleshores, els designaren un forn i una botiga per poder comprar 
queviures a compte de l’Administració. D’aquesta manera, també varen aconseguir, 
per part de l’ens públic, aigua, combustible i llenya per fer foc. A més, quan la Guàrdia 
Civil o  la Policia Local requisava, pel motiu que fos, carn, peix, farina, etc.;  es donava 
a les monges.  Segons conta el vicari Parera a Sa Marjal (1920),  per les festes de sant 
Jaume es feien “novillades” de toros, i es repartien la carn dels bous entre els toreros, les 
dues bandes de música i les monges. 

2. Fundació monges franciscanes a Mallorca. Uns breus apunts.

El prevere mossèn Gabriel Mariano Ribas De Pina Gallard i la seva germana Josefa 
Maria (Concepción de San José) fundaren la congregació de forma oficial el 14 de 
setembre de l’any 1856, a Pina (Algaida). Va ser el fruit després de moltes consultes i 
vistiplau dels seus superiors eclesiàstics i poders polítics d’aquell temps.

Aquest mateix dia professaren davant ells les dues primeres monges: Magdalena Mut 
(sor Francisca de santa Magdalena) i Apol·lònia Coll (sor Gabriela de santa Apol·lònia).

A partir d’aquell moment, començaren ràpidament a formar comunitats als pobles 
de Mallorca. Foren moltes les dones, jovenetes, que hi ingressaren. El 1865, ja eren 
presents a 14 pobles. Al poble de Muro, s’hi instal·laren el 1857, però a sa Pobla va ser 
més tard: el 1872. (Fullana, 2003) 

3. La introducció de les monges franciscanes a sa Pobla. 
Els inicis i alguns apunts històrics.

Sembla fora de lloc parlar de la influència que podien exercir unes senzilles jovenetes 
entregades totalment a Déu, anomenades monges, a dins un poble com sa Pobla. 
Aquesta localitat era un poble petit i pagès que, de sol a sol, s’esforçava ferm per 
aconseguir que uns prats improductius i malsans es transformassin en fèrtils i 
profitosos.

Però, vet aquí que els conradors s’adonaren que, per a dur terme aquest objectiu, sorgien 
unes necessitats vitals. I se’ls plantejaven uns entrebancs que havien de resoldre a l’instant. 
Qui tendria cura dels nombrosos fills que tenien (en aquell temps) i dels malalts i/o 

persones dependents? En principi, no els podien traslladar amb ells a fora vila. I quan ho 
varen fer, la mortalitat infantil i de persones majors va augmentar considerablement. Les 
dones també eren necessàries a la marjal i no podien quedar-se a casa. 

Els terratinents o senyors, que eren els propietaris de quasi la totalitat del camp pobler, 
s’adonaren primer del problema. Si els pagesos no treballaven, ells no farien fortuna. 
La majoria d’ells tenien estudis i havien recorregut món per altres continents i havien 
vist la solució: hi havia monestirs de monjos i monges que cobrien aquestes necessitats. 
Els senyors es posaren per feina: eren rics i bastant pietosos. Sabien que dos germans, 
capellà i monja, havien fundat un orde religiós de sant Francesc. Aquest orde tenia per 
objectiu principal ajudar a totes les persones que tenien necessitats de tota classe. És 
a dir, fent un exercici de caritat podien donar resposta a la problemàtica de sa Pobla.  
Per això, l’any 1870, la Sra. Francisca Serra de Gayeta, senyora molt rica, demana 
als fundadors de l’orde de Mallorca que enviïn monges a sa Pobla. I que ella correria 
amb la totalitat de les despeses. Dia 12 de maig de 1872, són enviades a sa Pobla dues 
monges “fundadores”: Sor Gabriela Maria Ripoll i sor Rosa De Vitervo Bennasar i 
obriren el nou convent al carrer Goleta, una petita casa propietat de la senyora de 
Gayeta. Aleshores, sa Pobla tenia uns 3.000 habitants. La solució va funcionar: ja hi 
havia un lloc i unes persones que atenien les necessitats bàsiques dels poblers.

Passaren uns deu anys i l’espai del convent ja era massa petit. I la Sra. Serra va comprar 
un solar de veïnat del convent a D. Bernat Caldés. I més tard, dues finques més a 
Maria Bennassar i a la família Garcia. Tot donat a les religioses.

Morta la benefactora, la congregació compra una casa vella al capellà Miquel Ferrer 
per poder donar sortida del convent al carrer Lluna i engrandir les escoles.

Per tal de fer la capella, l’any 1879, la congregació va comprar una casa vella a D. 
Maria Mora. La capella es va inaugurar el 5 d’agost de 1900. Mentre es realitzava la 
construcció, llogaren una casa al carrer del Molí i posteriorment al carrer Plaça per 
continuar fent escola. 

Més endavant, el 1924, compraren l’actual casa del carrer del Capità Pere per 25.000 pessetes. 
I dia 11 de maig del mateix any, la inauguraren com a casa bressol («cuna»). Aquest recorregut 
històric es troba àmpliament documentat a l’obra de Fullana (2003 i 2010). 

3.1. Alguns esdeveniments rellevants viscuts per les monges franciscanes a sa Pobla.

Com a anècdotes, trobam documentació relativa a alguns esdeveniments rellevants 
relacionats amb les monges franciscanes a sa Pobla, que a continuació vos aniré 
detallant. El vicari Parera a Sa Marjal ho documenta àmpliament. 
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Per començar, dia 1 de novembre de 1929, arriba a sa Pobla «sor Catalina del Nom 
de Jesús». El seu nom «original» és Catalina Duran Llinàs. És de Manacor, auxiliar 
de mestra, té 30 anys i 10 anys de professió. És necessari comentar que, quan diem 
«professió» relacionat amb les monges, ens referim al temps que exerceixen com a tals, 
no a la seva activitat laboral. 

Una altra religiosa, l’any 1930, sor Maria Auxiliadora restaura la imatge de santa 
Catalina Thomàs de la Parròquia. Aquesta és una de les poques referències que trobam 
d’una monja que realitza com a activitat principal una tasca de cura del patrimoni 
artístic de la congregació. 

El 18 d’abril del mateix any, arriba una nova incorporació: sor Maria Jesús, originalment 
Aina Maria Adrover de Calonge. 

El 21 d’abril de 1930, 20 monges són investides del moviment parroquial «Apostolado 
de la Oración». Era una organització amb una certa rellevància social, a part de la seva 
funció espiritual. 

Dia 2 de juliol de 1931 arriba la nova superiora de sa Cuna (Escola Bressol), sor Juliana 
Mesquida  de Campos, de 73 anys i 50 anys de professió. 

Dia 1 d’octubre del mateix any, arriba a sa Pobla sor Magdalena de la Compassió. 
Originalment, Magdalena Riutort Ramis de Muro. Compta amb 31 anys i 6 mesos de 
professió.  A més, és mestra. 

Dia 8 de setembre de 1932,  s’acomiada sor Maria del Amor de Dios.

Dia 6 de juliol de 1933, se celebren les noces d’or de sor Maria del Pessebre. 
Originalment, Maria Beltran d’Inca.

Dia 13 de març de 1935, celebrà els vots perpetus de sor Catalina de Sant Antoni de 
Pàdua. Aquest esdeveniment consistia en un compromís públic de romandre monja 
fins a la mort. Era un fet important i significatiu, donat el percentatge considerable de 
religioses que abandonaven l’ordre prematurament. 

Dia 17 d’octubre de 1940, es van celebrar els vots perpetus de sor Catalina del Amor 
Hermoso, originalment Catalina Pastor de Biniali.

I finalment, dia 26 d’abril de 1945, arriba a sa Pobla sor Francisca del Serafín, 
originalment Francisca Llagado Garcia i procedent de Toledo. Entra a fer feina com a 
infermera a la Clínica del Sr. Serra.

3.2. Defuncions  de l’any 1929 al 1950

Dia  9 d’abril de 1932. Sor Januaria. Originalment,  Catalina Quetglas, infermera de 
76 anys i 58 anys  de professió. 

Dia  2 de juliol de 1935. Sor Maria de la Concepció Font Bauzà, de Sant Joan, amb 
73 anys i 52 anys de professió. 

Dia 21 de novembre de 1936. Sor Mercedes. Margalida Picornell Sastre, de Porreres, 
als 71 anys i 48 de professió. 

Una molt recordada va ser la defunció de la poblera sor Catalina del Carmen, coneguda 
com Catalina Caldés Socias. Va ser fusellada al Call de Barcelona. 

Dia 23 de gener de 1940. Sor Maria del Pessebre. Antònia Beltran Bauzà, d’Inca, als 
75 Anys i 56 de professió.

Dia 17 de febrer de 1942. Sor Maria Felicitas. Francisca Fullana  Mas  de Manacor, als 
82 anys i 56 de professió. Infermera i sagristana de Crestatx. Una altra figura rellevant 
a l’hora de desenvolupar tasques de gestió de l’ermita de Crestatx, a més de la seva 
condició de sanitària. 

Dia 27 de maig de 1942. Sor Juliana. Antònia Mesquida Jaume, de Campos.

Dia 19 d’abril de 1943. Sor Pascuala. Maria Reus Morro de Lloseta i professora. 86 
anys i 65 de professió.

I dia 18 d’octubre de 1945.  Sor Maria Ignacio Margarita Rotger Morlà, de Muro, als 
63 anys i 44 de professió. Era mestra. 

4. Conclusions 

Sense ser historiador, he volgut humilment realitzar un petit homenatge a la tasca 
benèfica de les monges franciscanes de sa Pobla. Personalment, he estat molt vinculat 
amb aquest col·lectiu i he pogut apreciar de bon de veres el seu tarannà de suport 
incondicional cap a les persones més necessitades. Les meves primeres professores 
varen ser elles. M’ensenyaren a llegir i a escriure, i també a tenir un gran respecte cap a 
les persones majors, especialment desvalgudes. M’inculcaren els valors de la solidaritat, 
el sacrifici i la compassió. I han format part de la meva pròpia família. El que més m’ha 
impactat d’elles és que ho feien tot sense esperar res a canvi i és admirable. 

En l’àmbit de sa Pobla, consider que varen tenir un paper molt important al 
desenvolupament social i econòmic del nostre municipi. Especialment, en moments 
molt crítics i de precarietat extrema, en tots en els sentits. Varen cobrir les necessitats 
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educatives, sanitàries i de serveis socials, malgrat la seva manca de titulació oficial. 

A finals del segle XX i principi del XXI, tant en l’àmbit civil i com en l’àmbit religiós 
(cas que ens ocupa), es produeix un canvi radical. Realment, és curt en el temps. Però 
els seminaris de capellans i els noviciats de religioses estaven als mínims. Es tancaren 
convents, esglésies i altres institucions religioses. Però actualment, estam igual. Què 
va passar i que està passant? Falta de vocacions, pèrdua de la fe que professàvem s’ha 
perdut?

Personalment, crec que no s’ha perdut res. Hem sofert un tsunami mundial que 
ha alterat i sacsejat tots els fonaments i models que pensàvem que eren eterns, en  
tots els àmbits: socials, econòmics, polítics i també religiosos. Pens que una de les 
causes d’aquesta manca de vocacions religioses pot ser que, a la societat actual, només 
tenen cabuda els diners i el poder. La religiositat i la fe semblen valors obsolets i 
incompatibles amb la vida moderna. Però el que no ha canviat és que els rics són més 
rics i els pobres, molt més pobres. Primer Món i Tercer Món.

Tothom s’ha adonat del problema.  Després de l’espoliació dels països de l’anomenat 
Tercer Món per part d’alguns governs del Primer Món, s’han inventat conceptes com 
la cooperació i percentatges minúsculs d’ajuda a aquests estats. Però realment són les 
societats civils i religioses les qui actuen per  pal·liar aquesta desigualtat.

Metges, sanitaris, mestres, organitzacions no governamentals sense ànim de lucre 
(ONG), capellans i monges posen en risc les seves vides en aquests països afectats. 
Construeixen hospitals i escoles, ensenyen normes higièniques i un llarg etcètera. 
No necessàriament, les monges i els capellans han d’estar al convent o a l’església. 
El convent i l’Església és allà. I realitzen aquesta important aportació de franc, com 
anteriorment he comentat. 

Però no només als països necessitats. Molts religiosos i religioses es dediquen a 
l’ensenyament aquí, especialment amb els més vulnerables o amb risc d’exclusió social. 
I també ajuden els necessitats, malalts i persones dependents i els afectats per la crisi 
que passam. Càritas és un exemple més que evident. 

Annex 1 
Els fundadors  de l’orde franciscà a Mallorca, 

Mn. Gabriel Mariano Ribas de Pina Gallard i la seva germana Josefa Maria 
(Concepción de San José)
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Annex 2. 
Llista de religioses del convent i de l’escola bressol (1928) 

Annex 3 . 
Fotografia d’una de les religioses amb els seus joves alumnes

Annex 4 
Imatge de l’escola bressol (1929) 
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Annex 5 
Imatges de l’actual escola de Sant Francesc d’Assís en l’actualitat. 
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William Greene (1819-1915): 
obrir camins de progrés 

i difusió de l’evangeli

Josep Llinares i Martorell
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Antecedents familiars 
William Greene va néixer el 19 de gener a Albany Barracks, una instal·lació militar 
a l’illa de Wight, de nom “Albany Barracks”, en honor al príncep Frederick, Duc de 
York a Albany, que havia estat comandant en cap de les forces armades. L’any 1807 la 
instal·lació militar va ser ocupada pel 29è regiment d’infanteria que es preparava per 
a la guerra peninsular (1807-1814). 

El pare de William Greene era el Major William Greene (1781- 1871), militar. Va 
ser el tinent més jove del 82è regiment de voluntaris del Príncep de Gal·les. L’onze de 
juny de 1807 va ser nomenat capità a Anglaterra. El 27 de juny de 1807 es va casar 
amb Elizabet Whitehead (1787-1839), a St Mary’s Nottingham (Anglaterra). 

Va participar a la Batalla de Busaco (Portugal) el 27 de setembre de 1810, durant la 
guerra de la independència espanyola, on l’exèrcit aliat angloportuguès de Wellington 
va derrotar l’exèrcit francès d’André Masséna. 

El 22 de juliol de 1812 va ser ferit a la batalla de Salamanca, més coneguda com 
la Batalla dels Arapiles. Aquella batalla no va ser decisiva però va marcar un punt 
d’inflexió en la guerra peninsular i, sumada a la derrota francesa a Rússia, va estendre 
per Europa la idea que l’hegemonia  de  Napoleó s’acostava a la seva fi. 

Prengué part també a la batalla del riu Nivelle, el 10 de novembre de 1813, prop del 
final de la guerra de la independència, quan les tropes franceses es batien en retirada. 
Pels seus mèrits va rebre la medalla d’or i va obtenir un major rang com a recompensa 
per la seva conducta meritòria, la distinció “Brevetted Major General”, el 3 de març 
de 1814. 

Va participar també a la batalla de Toulouse, el 10 d’abril de 1814, la darrera batalla 
de la guerra d’independència espanyola, on l’exèrcit espanyol, amb les tropes aliades 
del Regne Unit de Gran Bretanya, Irlanda i Portugal, comandades pel Duc de 
Wellington, derrotaren els francesos a Toulouse, el 12 d’abril de 1814. 

El 30 de juny de 1814 torna a Irlanda i s’uneix el juliol de 1815 al regiment de Newry. 
Per les ferides patides a la batalla de Toulouse, va rebre una pensió temporal de cent 
lliures. Després va ser requerit per comandar un destacament a l’illa de Wight. 

El mes de gener de 1819 va néixer el seu fill William Greene. Mentre, ell havia anat a 
Jamaica per controlar els moviments d’emancipació i va tornar a Anglaterra amb mala 
salut. El 9 d’agost de 1821 va ser ascendit a Major. Va residir a Cottage Near Swords, 
Dublin (Irlanda). Va acabar el seu servei militar el 19 de setembre de 1826. 

L’agost de 1839 va  morir la mare de William Greene, esposa del Major Greene, 
Elizabet Whitehead, a Cottage Near Swords, Dublín.  Havia tingut vuit fills amb el 

Major Greene:  Mary Anne Greene (1808-1903), Henrieta Grace Greene (1809-
1900), Elizabet Barbara M. Greene (1816-1820), Frances Sarah Greene (1817-
1823), William Greene (1819-1915), Grace O’Dwyer Greene (1821-1843), Henry 
Greene (1823-1868) i Arthur Atkins Greene (1827-1855). 

El 4 d’agost de 1841 es va casar en segones núpcies amb Elizabet Roberts, la qual 
havia coneguda mentre viatjava per Itàlia. Va morir el 4 de febrer de 1871 a Millmount 
a l’edat de 89 anys. 

William Greene va ser batiat el 27 de juny de 1823 a St Andrews Plymoutt, Devon, 
Anglaterra. 

La seva infància estarà marcada per la figura del seu pare, que inculcarà en el seu fill 
una estricta educació, els valors de l’amor a la pàtria, la companyonia, la disciplina, 
l’exemplaritat, l’esperit de servei i l’esperit de sacrifici. Va forjar un caràcter infatigable 
i que mai es donava per vençut davant les dificultats. Sempre va estar molt unit a la 
seva germana, Mary Anne Greene, fins que aquesta va partir amb els seus set fills cap 
a Austràlia el juny de 1846 i va residir a Victòria fins a la seva mort l’any 1903. 

Sens dubte, la mort de les seves germanes Elizabeth Bàrbara, amb quatre anys, i 
tres anys més tard, Frances Sarah, amb sis anys d’edat, per febre biliosa i inflamació 
dels intestins, va marcar profundament la infància de William, va enfortir els llaços 
amb la mare i la germana major i va forjar una profunda fe religiosa amb el missatge 
evangèlic de la salvació. 

 

La seva formació com a enginyer i la seva vinguda a Espanya amb 
l’arribada dels ferrocarrils 
Quan tenia dotze anys va ser enviat a l’escola de Tutbury, prop de Derby. L’any 
1836,  just quan la locura pel ferrocarril s’apoderava del país, William Greene va 
ser aprenent d’enginyeria amb l’enginyer anglès George Woodhause, que en aquell 
moment cercava la construcció d’una línia fèrria a Irlanda, un dels primers treballs 
responsables de l’alumne fou l’establiment d’un tram de la línia entre Nottingham 
i Leicester, més tard el Sr Greene va estar relacionat amb la construcció de la línia 
Glasgow Greenock, a les dues empreses va adquirir l’experiència de construir túnels 
a través de formacions molt diferents, aquesta experiència va ser clau en la seva tasca 
posterior., de fet als vinti-dos anys va ser elegit per dirigir-se a França a fer-se càrrec 
d’un tram del túnel de Rolleboise a la via fèrria que en aquells moments es construïa 
entre Paris i Rouen. Va ser més tard agent de William Mackenzie en diverses obres a 
Anglaterra i Irlanda. Mackenzie era enginyer civil i contractista d’enginyeria, un dels 
principals contractistes europeus de la dècada del 1840. Al principi es va dedicar a 
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la construcció de canals de navegació a Anglaterra. L’any 1832 va construir el túnel 
del tren de Liverpool a Manchester i l’any 1840 les obres del ferrocarril Paris-Rouen. 
Serà a partir de 1844 que es va interessar per construir ferrocarrils a Espanya, on 
el retard ferroviari era clamorós. Greene havia treballat a França, en la realització 
del túnel més gran construït fins aleshores. Va treballar activament en el projecte 
que tenia  la companyia del camí de ferro de Madrid a Irún per Bilbao, un projecte 
que finalment es va alentir  i diluir per l’impacte de la crisi econòmica de 1846. 
Conjuntament amb els enginyers Pedro de Miranda i el seu germà Arthur Greene, 
va realitzar  l’estudi del traçat de la companyia del ferrocarril de Madrid a Aranjuez, 
contractat pel Marqués de Salamanca. També va treballar en la redacció del projecte 
de traçat de la línia Barcelona-Mataró. De fet, el desembre de 1844, William Greene 
va arribar a Barcelona per inspeccionar el terreny i, juntament amb Wiliam Locke, 
va traçar-ne els plànols. El mes de desembre de 1845 torna a París i, amb Mackenzie, 
va planificar el desenvolupament de l’obra. El 28 d’octubre de 1848, enmig d’un 
generalitzat entusiasme, es va inaugurar el tren de Barcelona a Mataró. 

La gran quantitat de feina, tant per a ell com per al seu germà, i el fet d’haver-se casat 
amb Mary Anne Wilkinson, fan convenient el trasllat de la seva família a Espanya, 
que es produeix el febrer de 1852. Aquest interès pels ferrocarrils a Espanya i el 
desplegament dels seus projectes va arribar a la premsa de Palma, i, així, “El Balear” a 
finals de 1852 i principis de 1853 es feia ressò d’aquests projectes i de l’arribada del 
germà de William Greene per fer-se càrrec del disseny i construcció de la línia de 
Ciudad Real, des d’Alcaraz a Manzanares, i de la línia del Mediterrani, d’Aranjuez 
a Almansa. De fet, William Greene era l’enginyer en cap del ramal d’Almansa a 
Xàtiva. Aquell mateix any de 1853 va néixer a Bilbao la primera filla, Rose Grace 
Mary Greene (1853-1928), i quatre anys més tard va néixer la filla segona, Elizabeth 
Nina Greene, al poble de Los Corrales, a Sevilla. D’aquests anys com a enginyer 
cal destacar el seu compromís amb els projectes on treballava, un model de treball 
organitzat i complidor. Va portar a Espanya un model d’empresa moderna i eficient 
que contrastava amb l’endarreriment tecnològic del nostre país. Tal com indica 
Olivier Raveux, aquests enginyers anglesos realitzaren una transferència tecnològica i 
aportaren nombroses innovacions i tècniques, ja que eren capaços d’inventar i innovar, 
i així marcaren profundament la història de la industrialització a Espanya. 

El 2 de novembre de 1855 mor a Màlaga Arthur Atkins Greene, germà de William 
Greene, a l’edat de vint-i-vuit anys. Està enterrat al cementeri civil de Màlaga. 

En paraules del propi Greene: “Aprendí el idioma castellano en algunos años de residencia 
en España, donde me hallaba en el trazado y construcción de varios ferrocarriles que hoy 
cruzan la península, y habiendo alcanzado por la divina providencia el conocer y amar a 
mi Señor Jesús, procuré mientras tomaba parte en el progreso material del país, preparar 

el gran camino, que será llamado el camino de la santidad, por donde pueden marchar 
los redimidos. Por los años de 1858 salí de España, pero no por eso dejé de interesarme 
vivamente y de tomar una parte activa en la gran obra de Dios que en esta tierra iba 
progresando”. De fet, sabem que l’any 1855 es feren les primeres passes a Madrid per 
formar un Comitè per al foment de l’evangelització d’Espanya, en el qual varen tenir 
un paper destacat Luis Usoz, Ángel Herreros de Mora, a més del mateix Greene, i 
despertaren l’interès dels cristians britànics pel moviment d’evangelització a Espanya. 
Greene i Ángel Herreros de Mora visitaren Anglaterra per comprometre els interessos 
dels britànics cristians en el moviment evangelitzador a Espanya. A la seva arribada a 
Anglaterra es dirigiren immediatament a Edimburg i es reuniren amb el comitè de la 
Societat Espanyola d’evangelització. El 20 d’abril de 1855 Greene i Herreros exposaren 
els seus plans per a Espanya, i el 10 de maig es va obrir una línia de finançament 
que administraria Greene, per propagar la divina veritat a Espanya, i organitzar una 
àmplia xarxa de distribució de propaganda i bíblies per les províncies espanyoles. Així 
ho recull Mrs Robert Peddie al seu llibre The dawn of the second reformations in Spain, 
publicat a Londres l’any 1871. Angel Herreros viatjarà a EEUU i retornarà a Madrid el 
juliol de 1856, investit com agent de l’American Bible Society per Espanya i Portugal. 
Detingut per la policia, aconsegueix escapar a Londres i allà William H. Rule publicarà 
la seva biografia. La Spanish Evangelization Society, des de Londres, Gibraltar i 
Lisboa, en els seus primers dos anys d’existència, farà circular 100.000 exemplars de 
Bíblies, Testaments i altres llibres de les Escriptures. El diari «El Alba» passarà dels 
500 exemplars del primer número el 1856, a una tirada de 28.000 exemplars. Greene va 
promoure la traducció al castellà de diverses publicacions, que foren molt repartits en 
fires i esdeveniments socials, la “Roca de los siglos”, Rock of Ages, “el lamento de una 
monja espanyola”, mil exemplars de “Amor a Dios” arribats de Glasgow, “la confesión” de 
William Greene, “Devocionario breve”, “Que es el Evangelio”, “Pruebas de la verdad”. 

 

El retorn de Greene a Espanya i la seva tasca a les Illes 

L’any 1860, després de dos anys a Anglaterra, Greene torna a Espanya. Viatjà 
a Menorca, on amb tota seguretat va col·laborar amb el cònsol britànic Mr Jame 
Cusidene, que va afavorir en tot el possible la difusió d’exemplars de la Bíblia i Nou 
Testament de la Societat Bíblica de Londres i de la revista «L’Alba». Greene enfortí 
els llaços d’amistat amb Francesc Tudurí de la Torre, que es dedicava al treball 
d’evangelització de Menorca, un treball silenciós fins a l’arribada de la revolució de 
1868. Sabem que el desembre de 1860 quaranta evangèlics residents a Barcelona 
varen remetre un escrit a Greene expressant-li la seva gratitud, tant a ell com a les 
persones que s’interessaven al Regne Unit per la causa de l’Evangeli a Espanya. 
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El mes de març de 1862 vengueren a Sa Pobla una companyia d’anglesos que 
examinaren els estanys de l’Albufera, Sa Font de Son Sant Joan i les terres del prat, 
i s’endugueren una quantitat a Londres per fer-ne anàlisis químics. De fet, el 1863 
es concediren definitivament les obres de dessecació de l’Albufera a la companyia 
anglesa New Majorca Land. Així, el 1863 Greene residia a Mallorca i treballava com 
a enginyer en la dessecació de l’Albufera, contractat per Mr John Frederik Batteman 
i Mr William Hope, riquíssims lords i anglicans devots, especialment Bateman, 
emparentat amb persones de l’alt clergat de l’església d’Anglaterra. Bateman i Hope 
havien realitzat a Espanya les obres del canal d’Henares, a través de la companyia 
Ibérica de Riegos, una empresa amb capital principalment d’Anglaterra, on hi trobam 
William Hope com a administrador; la direcció facultativa de les obres fou a càrrec de 
Juan Federico Bateman i Jorge Higgin i els  seus treballs foren premiats per l’Institut 
d’enginyers de Londres. Bateman es va acollir a un tractat firmat entre Felip III 
d’Espanya i Jacob I d’Anglaterra pel qual els súbdits anglesos residents en els dominis 
de la corona espanyola podien celebrar culte anglicà a les seves cases, i així va obrir 
una capella protestant a la seva casa a Sa Pobla, al carrer Plaça, 1. Sabem que Greene, 
amb la seva família, vivia a Inca acompanyat de la família anglesa d’un mestre fuster. 

A l’Albufera, el juliol de 1864 s’havien construït més de tres kilòmetres de canal 
principal de cinquanta metres d’amplària, més d’una tercera part de la longitud 
total prevista i s’havien obert diversos ramals més petits per aconseguir desaiguar els 
terrenys veïnals. En el torrent de Muro s’havien obert uns vuit-cents metres lineals. 
La salut pública dels pobles de veïnat havia millorat notablement: els treballadors ja 
no estaven exposats a les febres que es desenvolupaven anys abans, estaven ben pagats 
i assistits en edificis de fusta, i s’estava obrint un camí des de les obres a l’antiga casa 
de l’Albufera. 

El Diario de Palma es va fer ressò el mes de maig de 1865 de les conseqüències de 
la dessecació de l’Albufera i va elogiar les feines de Mr Greene i dels empleats de 
l’empresa Juan Bennassar, Miquel Crespí Verdera, Francisco José Bordoy, i  també 
els efectes positius que ja experimentaven Alcúdia i els pobles del voltant. Deia: 
“Allí brilla con todo su esplendor la ciencia del ilustrado y respetable ingeniero D. 
Guillermo Green... “ diu que era d’admirar la laboriositat i el geni emprenedor 
d’aquells enginyers anglesos. La seva tasca fou enorme: havien realitzat les obres de 
canalització i de drenatge, havien construït ponts i una xarxa viària de la qual destaca 
la construcció del gran canal de cinquanta metres d’amplària i dos mil cinc-cents 
metres de llargària i la del canal Riego amb una extensió de setanta-dos kilòmetres 
circumdant tot l’aiguamoll, el moll i els ponts dels anglesos, i la canalització de les 
aigües de la font de Son Sant Joan. Tot plegat va ser una gran obra d’enginyeria que 
impactà la societat illenca d’aquell temps. 

 El 31 d’agost de 1868 arribaren Mr Eury i José Arrantes amb l’objecte de reemplaçar 
Mr Greene, enginyer en cap de les obres de l’Albufera, que havia donat el millor 
d’ell mateix a l’obra de la New Majorca Land Company a l’Albufera. El drenatge era 
suficientment complet per permetre el cultiu a gran escala. S’havien construït prop 
de setanta-dos mil metres de canal de reg, per regar amb sifons tota l’Albufera, amb 
l’aigua de la Font de Sant Joan. 

Aquestes obres ocuparen prop de mil treballadors, vinguts de tots els indrets de 
Mallorca i d’altres llocs, en un moment en què a la nostra illa faltava feina pels 
menestrals. Era una feina molt feixuga, havien d’estar dins el fang, dins l’aigua; donaven 
de vuit a dotze reials, que aleshores era un jornal molt crescut, i per això encara que fos 
una feina bastant mal sana, acudien grans estols de treballadors anglesos, francesos, 
eivissencs, maonesos i de quasi tots els pobles de Mallorca, fins i tot de Manacor, Ses 
Salines, per treballar a l’empresa. Mossén Joan Parera, a la revista Sa Marjal afirma:”...
fins an es punt que, terme medi, hei feien feina unes mil cinc centes persones que se 
pagaven amb or cada quinze dies, i poc sa poc lla se les repartía uns !vint mil duros!.” 

Charles William Wood, membre de la Reial Societat geogràfica de Londres, va visitar 
Mallorca  l’any 1886. Es va allotjar al Terreno, en una casa de la família Bateman, que 
l’acompanyà en les seves excursions, i encara que un poc posterior, descriu així una 
escena de l’excursió a l’albufera: «Luego pasamos junto a un grupo de hombres que se 
encontraban en el pequeño canal de la derecha. Estaban desnudos, metidos en el agua 
hasta la cintura, con una piel tan atezada como la de los hombres que viven mucho 
más allá del este de esta pequeña isla. Trabajan en la limpieza del canal, y a juzgar por 
sus lentos avances, su tarea debía ser bastante dura. Siempre hay trabajo en la albufera 
y en cuanto se termina con un dique o un canal, hay que empezar immediatament 
con otro» «Qué se podia esperar? Cuál hubiera podido ser el resultado de un bajo 
nacimiento, un ambiente mísero, unas vidas duras, con escasa comida? Aquí un 
hombre de cincuenta años está encorvado y arrugado como uno de ochenta y uno de 
setenta parece salido del arca de Noé.». 

Greene va compaginar la seva feina com a enginyer amb una tasca de difusió de 
l’evangeli; l’any 1863 va ser visitat per Roberto Chapman i Jorge Laurens en ocasió 
del seu viatge per Espanya, fet corroborat per la correspondència entre Greene i 
Matamoros. Aquest darrer afirma: “Conozco a Mr Lawrence i celebro mucho que 
esté a vuestro lado, vale muchísimo para la Iglesia y para España ¡sus caminos son en 
el amor de Jesús!”. El mateix Chapman  a una reunió particular, celebrada el 12 de 
desembre de 1864 a Devon. Anglaterra relaciona la seva visita a l’Illa de Mallorca i als 
germà Greene  i la seva esposa, que estimen i serveixen a Jesús. Greene va ser agent de 
la Societat Bíblica d’Edimburg a les Balears, va comptar amb una subvenció fixa de la 
societat escocesa per difondre bíblies i tractats religiosos a les Illes. L’any 1856 havia 
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contribuït a l’establiment a París del Comitè per l’evangelització d’Espanya que obrí 
una missió a Bayona, dirigida pel pastor Josep Nogaret i ajudà a les tasques realitzades 
per Francisco de Paula Ruet, José Vázquez i Manuel Matamoros. 

Greene serà conegut sobretot per la seva vinculació amb Manuel Matamoros García, 
amb qui va mantenir una intensa relació epistolar i de qui va ser el més important 
biògraf i defensor a Anglaterra. Greene va fer totes les gestions possibles, a través 
de l’Aliança Evangèlica, per treure Matamoros, Trigo, Carrasco i altres de la presó, i 
a través del Comitè de Londres de l’Aliança Evangèlica va recaptar doblers i els va 
repartir d’acord amb les necessitats de les seves famílies i també va pagar les despeses 
dels advocats que els defensaven. La Society Christian Knowledge va acordar reeditar 
la Bíblia, i va optar per la versió de Valera. Un dels exemplars d’aquesta bíblia va ser 
regalat a Manuel Matamoros pel seu amic William Greene. L’exemplar de referència 
conté textos autògrafs de l’evangelista andalús i del seu amic britànic i és conegut 
com la «Bíblia Matamoros»; és avui un dels tresors més preuats de la Societat Bíblica 
de Madrid, on es conserva. Greene va comptar  amb la col·laboració de l’Spanish 
Evangelisation Societ d’Edimburg, va oferir cobertura pastoral i financera a les 
naixents comunitats evangèliques de Cadis, Sevilla, Màlaga, Granada, Cartagena, 
Barcelona, Menorca i altres punts del llevant i Catalunya, i també va donar suport als 
evangèlics espanyols escapats o deportats, refugiats a Gibraltar, Argèlia, Regne Unit, 
Suïssa i França. 

Fruit del testimoni de William Greene va ser la formació d’una assemblea 
neotestamentària a Palma, anterior a l’obra metodista, i que l’any 1875 comptava ja 
amb quaranta membres. 

Dels anys 1863 a 1865 Greene va dur a terme una important tasca missionera a 
Mallorca. Aquest darrer any el va acompanyar Nicolàs Alonso Marselau que havia 
col·laborat amb Matamoros, Alhama i Trigo a Granada, i havia desenvolupat la 
seva tasca protestant a Sevilla, on va polemitzar amb Francesc Mateos Gago, i va 
publicar «El evangelio del obrero i pensamientos sociales». Finançat per la Societat 
misionera americana va editar a Sevilla el diari «El eco del evangelio» l’any 1869. 
Segons Luis Alemany, Marselau podria haver influït en el pensament anarquista del 
dirigent obrerista mallorquí Francesc Tomàs Oliver. Els dos realitzaren tasques de 
propaganda a Inca, Llucmajor, Alcúdia, Pollença i Sóller. El Prevere d’Inca Antoni 
Sastre Vila informà al Bisbe de Mallorca el juliol de 1864 que Mr Guillermo Greene 
i un mestre fuster repartien bíblies: “Conocí que Mr Greene era ministro protestante 
y que su manía dominante era hablar de religión. Entonces procuré con mis pláticas 
en el púlpito y con mis conversaciones privadas prevenir al público”. Tot seguit 
informa el bisbe que Mr Greene abandona Inca i se’n va a viure a Alcanada, Alcúdia, 
el juny de 1864.  De fet, la família Greene va viure fins l’any 1869 a una casa de nova 

construcció, als afores d’Alcúdia, una casa construïda per la família Agüera d’Alcúdia. 
Aquesta família serà atacada des de les pàgines del diari «La trompeta», periòdic 
polític, satíric i burlesc l’any 1872 i 1873: “El trato con los protestantes de la albufera 
¿no habrá servido que digamos para sacarle el demonio del cuerpo? Ya lo ven nuestros 
lectores la bíblia es un medicamento poco eficaç ... D. Felipe Agüera, persona muy 
competente en esta matèria, como que según reza la crònica, no hace mucho tiempo 
que se dedicava con mucha asiduidad a la lectura del expresado libro, todo para dar 
gusto a los protestantes de la albufera y para honra y gloria de Lutero y Calvino”. 

Sembla que el Governador vigilava la conducta dels anglesos a través de la Guàrdia civil. 
El prevere de Muro Juan Garcia informava el Bisbe que els anglesos no respectaven 
la prohibició de no treballar els dies assenyalats per la religió catòlica. El bisbe li 
indicà que el tenguessin ben informat per reclamar de l’autoritat civil el compliment 
del precepte. El mes d’abril de 1866 es va produir una gran sequera a tota l’illa. A 
alguns pobles es produïren tensions amb els anglesos de l’Albufera a qui culpaven 
d’un presumpte domini sobre les forces de la naturalesa que provocava la sequera en 
el seu benefici. Es va requerir la intervenció del governador i de les autoritats per a 
rebaixar les tensions; el batlle de Sa Pobla D. Jaume Socías va fer públic un manament 
del governador de la província d’inculcar als veïnats que no donessin crèdit a les 
supersticions que molts d’ignorants escampaven dient que l’empresa de dessecació de 
l’Albufera tenia poders sobrenaturals per aturar les pluges, que tot era fals i que tan 
sols Déu tenia facultat per això i ningú més a la Terra. 

Segons Juan Bautista Vilar, els enginyers britànics que treballaven a l’albufera, aprofitant 
les facilitats duaneres que tenien per introduir materials i maquinària per les tasques de 
dessecació, difongueren a Balears la publicació protestant «El Alba» que també va ser 
distribuïda per alguns vaixells britànics que venien de Menorca i Gibraltar. 

Greene va aconseguir dur a Mallorca, amb l’ajuda del Comitè de Ginebra i Holanda, 
el predicador Pere Lliteres de Marcel, que havia estat treballant a Argel, Marsella i Lió. 
Arribà a Mallorca a finals de 1869,  molt malament de salut i quasi cec. Havia mort la 
seva dona i va venir acompanyat de la seva filla. Residien al carrer de Pelaires, a Palma. 
Amb el suport de Greene, va recórrer l’illa predicant, sobretot a Alcúdia i Sóller, fins 
al desembre de 1870 que es traslladà a Barcelona. El Diari «El eco protestante» del 
28 d’agost de 1869, recull que: “Los protestantes mallorquines son los únicos que 
socorren a ese anciano pastor, que tantos años hace que ha dejado su parroquia para 
abrazar el Evangelio. Entre Palma y Alcudia se acaban de distribuir seis mil tratados 
religiosos para que el pueblo lea y venga al conocimiento de la verdad”. També 
Quadrado, des de les pàgines de la «Unidad Catòlica»,  Els sectors més conservadors 
es varen burlar de la tasca de Pere Lliteres, des de les pàgines del «Juez de Paz». També 
Quadrado, des de les pàgines de la «Unidad Catòlica», alertarà de la intensa campanya 
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de repartiment de llibres i pamflets protestants principalment a Alcúdia, Pollença i 
Sóller, havien repartit per aquelles dates sis mil tractats religiosos: “Los protestantes 
lo inundan todo de folletos anticatólicos, los niños que van a las escuelas los llevan en 
los bolsillos, los labradores los encuentran entre sus ropas y al lado de su comida en 
el campo, donde quiera que hay una reunión de gentes, allí se regalan a manos llenas, 
y entre tanto ¿qué hacen los católicos espanyoles? Nada”. Diu Vicente de La Fuente 
a José Maria Quadradao en una carta el 7 de novembre de 1869 :“El cuarto número 
del «Protestante protestado» será para rebatir los folletos contra la Virgen. Por cierto, 
que el peor de ellos, nos lo ha enseñado un sacerdote de esta isla, y dice que lo han 
repartido entre los trabajadores de la albufera”. També la «Dulzaina» es burlarà dels 
pocs progressos de la tasca protestant a Mallorca. 

La revolució de 1868 va obrir un nou escenari a la llibertat de cultes a Espanya. Feia 
temps que Greene treballava per això, amb contacte amb les persones més lliberals 
i progressistes, amb la intenció de combatre la intolerància religiosa. No existien les 
minories no catòliques. La propaganda o proselitisme d’altres confessions religioses es 
castigava en privació de drets civils, fortes multes, desterrament, exili i fins a vuit anys 
de presidi. Les societats bíbliques, principalment britàniques i franceses, treballaven 
en una situació de persecució. Els contactes entre Greene i Tudurí de la Torre 
s’intensificaren  a partir del mes d’agost de 1867. Sabem pel diari el «Menorquín» 
que a principis del mes d’agost Greene es trobava a Menorca. Des del principi Tudurí 
s’havia finançat gràcies a l’ajuda de donatius, sobretot de William Greene que havia fet 
una donació de tres mil tres-cents sis reials; aquests donatius varen permetre a Tudurí 
obrir la primera capella evangèlica de Maó que es va inaugurar el 9 de novembre de 
1869 al carrer de Gràcia, 73 amb el nom de «Societat evangèlica Lliure de Maó». 
També va gestionar Greene una important ajuda d’una societat Suïssa. Greene 
publicà una carta en resposta als atacs dels redactors del diari «La verdad», al «Boletín 
Balear de la Societat evangèlica Lliure de Maó», que publicava Tudurí, una publicació 
mensual que durarà fins al març de 1870. En aquesta carta defensa l’expansió de la 
reforma per Alemanya, Anglaterra, Holanda, Estats Units, França, Espanya i Itàlia, 
ataca la doctrina del celibat del clero i la hipocresia de l’església catòlica. Greene ajudà 
Tudurí en l’organització de l’escola lliure evangèlica, que l’agost de 1869 ja tenia 192 
alumnes i on s’impartien totes les assignatures pròpies de l’escola elemental, a més de 
la lectura del Nou Testament. Aviat els sectors més conservadors, a través del diari 
«La crónica de Menorca» alertaven del repartiment de llibres protestants als pobles de 
Menorca i advertien els pares i els recordaven que els entreguessin als preveres catòlics 
per a la seva destrucció. 

A la correspondència entre Marcelino Menéndez Pelayo i el Bisbe de Menorca, D. 
Manuel Mercader i Arroyo, apareix una carta del 19 d’abril de 1881, on li contava 

l’origen i les incidències del protestantisme a Menorca. El mes d’octubre de 1868 Mr 
Greene, director de les obres de dessecació de l’albufera de Mallorca, va ser el primer 
ministre protestant que es va atrevir a predicar a Maó, aliat amb Tudurí, cònsol de 
Veneçuela, maçó, i amb Mr Robins, cònsol d’Estats Units, casat amb Teresa Petrus, 
filla d’un diputat progressista de Maó, protestant de les més fanàtiques, que formaren 
el “Comité de la sociedad evangélica libre de Mahón” i que va establir una capella 
a la casa de Tudurí, on predicava Mr Green, que tenia una gran fama de savi. El 
Bisbe va provocà una discussió pública entre  D. Llorenç A. Pons, canònic Magistral, 
i els preveres Francisco del Carmen, Ildefonso Hernández i Antoni Orfila que 
s’enfrontaren a Green i Tudurí. Aquesta discussió va transcendí a la premsa i generà 
la polèmica entre «La verdad» i el «Boletín Balear de la societat evangèlica de Maó». 

Després d’aquesta agre polèmica, Greene va abandonar l’illa de Menorca el mes de 
novembre de 1868. Així podem llegir al «Diario de Menorca» del 24 de novembre: 
“Con el vapor correo de Mallorca salió el domingo para Palma nuestro particular 
amigo el entendido y honradísimo ingeniero D. Guillermo Greene, le deseamos un 
próspero viaje y confiamos verle pronto otra vez entre nosotros”. 

El «Boletín Balear de la Sociedad evangèlica de Maó» recull el desembre de 1869: «La 
salida de D.Guillermo Greene y la paralización de la obra del local que debe servir de 
escuela evangèlica ha causado muchos comentarios maliciosos”. Per la comptabilitat 
de la Societat evangèlica també sabem que Tudurí va acompanyar Greene en la seva 
tasca evangèlica a Mallorca des del 10 de març fins al dos de setembre de 1869, i 
que va viatjar a Palma per instal·lar amb Greene una llibreria bíblica a la plaça de 
Cort, davant l’Ajuntament. Aquest establiment va haver de tancar aviat, a causa de les 
destrosses que provocaren joves catòlics i que obligaren a traslladar el fons bibliogràfic 
a casa d’un gravador a la Costa de la Pols, fets recollits a les pàgines del diari «El Rayo», 
el 16 de juliol de 1869. Sabem que Tudurí va viatjar a Orà (Argèlia) a cercar tractats 
religiosos per especial recomanació de Mr Greene, els mesos de setembre i octubre 
de 1868. En aquells moments residia a Orà Miguel Trigo, que va dedicar una bíblia a 
Tudurí. Molts de protestants a Argèlia eren menorquins. El mateix William Greene 
fa balanç de la seva tasca a Menorca i de les missions a Madrid en una carta del 14 
d’octubre de 1869, publicada a la revista «Evangelical Christendom de Londres». En 
ella agraeix una ajuda econòmica rebuda de Leeds. Així mateix dona compte de la 
venda de bíblies i testaments, de les tasques de servir al poble, de sofrir vergonya en 
nom de Crist, d’explicar amb els més joves la paraula de Déu als pobles de Menorca, 
de cantar els seus himnes (que després han esdevingut cançons populars, per exemple, 
els dels sabaters fent feina) i de les lluites i propòsits per construir un nou edifici per a 
l’escola que pogués reunir cinc-centes persones els diumenges. Afirma: “Pens que tan 
sols veim el principi, quedaré a Menorca, però dins dos mesos em proposo dur a terme 
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a Palma de Mallorca una feina semblant, si Déu vol”. Aquesta carta indica també les 
fonts angleses de suport econòmic de la seva tasca a Menorca: de Bristol, Manchester, 
Liverpool, Glasgow, Leeds i Birmingham. 

 

La tasca difusora de l’evangeli a Madrid 

La Constitució de 1869, en el seu article 21, consagra el dret a la pràctica de cultes 
diferents al catòlic i facilita la implantació d’esglésies protestants, promogudes 
fonamentalment per anglesos, que es dedicaren a difondre bíblies i publicacions i a 
instal·lar llocs de culte i predicació. 

William Gould i George Lawrence escolliren Madrid com a centre de les activitats 
missioneres després de la Revolució de 1868. En aquest període inicial de llibertat, 
la primera i més urgent tasca  era donar a conèixer la paraula de Déu a tot el poble 
espanyol, i obrir escoles primàries per ensenyar a llegir, ja que més del 80% eren 
analfabets. Així Gould, secundat per Rios i Cosidó, va obrir dos locals a Madrid, 
un al carrer Amaniel, que servia d’escola entre setmana i de sala d’evangelització els 
diumenges, l’altra local, la “Sala Evangélica de la Paz”, amb capacitat per quatre-
cents oients. Poc després arribarà Greene, que veient les necessitats espirituals de 
la capital, decidirà deixar la seva carrera d’enginyer per consagrar-se plenament a la 
tasca religiosa. 

Segons dades obtingudes del «Diario de avisos de Madrid», l’església del Redentor 
fou establerta per Ruet, Antoni Carrasco i Orejón, en una casa en el número 2 de la 
plaça de Santa Catalina de los Donatos, un local que podia abrigar prop de quatre-
centes persones. El 24 de gener de 1869 s’inauguraren els cultes. El públic era molt 
nombrós. Intervingueren en el temple Antonio Carrasco Palomo, que havia rebut 
una important formació teològica a França, Suïssa i Alemanya. Carrasco havia tornat 
a Espanya el 7 de novembre de 1868 gràcies a la llibertat de cultes que va seguir al 
triomf de la revolució i al desterrament d’Isabel II. Juntament amb Francesc de Paula i 
Ruet es feren gestions per trobar un espai millor. Després de vèncer algunes dificultats 
instal·laren l’església al carrer de la Madera baja, on s’inauguraren els cultes el dia 21 
de març de 1869. Fundaren el diari setmanal «La Luz», que reflecteix les seves fortes 
conviccions bíbliques i socials. El primer número va sortir el 6 de novembre de 1869. 
Carrasco va ser vicepresident de La Sociedad abolicionista espanyola, fundada per 
Julio Vizcarrondo Coronado, membre actiu de la seva congregació. 

El 6 de juny de 1869 William Greene va batiar a la Sala Evangélica de la Paz el 
capellà cubà  Tristán Jesús de Medina, natural de Bayamo. Medina havia estudiat 
a Madrid, i al morir la seva dona es va ordenar prevere. Tenia una extraordinària i 

apassionada oratòria. Va ser amonestat en diverses vegades per l’autoritat eclesiàstica, 
i finalment va abraçar la fe protestant. 

El 30 de setembre de 1869 es va celebrar a la capella del carrer Madera baja una 
solemnitat religiosa en commemoració de la batalla d’Alcolea. El pastor Antoni 
Carrasco va pronunciar una oració notable. Greene va treballar intensament per 
fer arribar les bíblies i tractats religiosos a Alcalá de Henares i a Valladolid, amb la 
col·laboració dels predicadors Flores i Sánchez, i també treballà en la seva difusió a 
Toledo, ajudant a Mr Lawrence i Mr Amstrong. 

Abans de la revolució de setembre de 1868, els protestants es reunien en cases 
particulars i en secret. 

Després de la revolució, centraren els seus esforços en  adquirir terrenys on edificar les 
seves esglésies. No ho aconseguiren, i es varen conformar en llogar locals més espaiosos 
per donar publicitat al seu culte. El Museo Universal descriu la Capella Evangélica 
protestant de Madrid, situada a la placeta de Santa Catalina de los Donatos i després 
traslladada al carrer de la Madera: «En ambas localidades fueron visitadas por un 
gran número de catolicos curiosos, y que por cierto quedaron muy sorprendidos al 
ver ninguna ostentación y sencillez, por extremo exagerada, nada de decorados en las 
cuatro paredes, ni luces, ni estatuas, ni cuadros, ni otros objetos, más que un altar con 
una cruz, una tribuna o púlpito y varios bancos para los fieles. Lo principal de su culto 
consiste en la lectura de una epístola y un capítulo del evangelio, la oración dominical, 
los mandamientos, un sermón sobre el tema del evangelio leido y cantos de salmos y 
de himnos en los que toma parte la congregación, acompañada de un órgano... Esta 
secta va adquiriendo un sinnúmero de prosélitos entre las clases trabajadoras que no 
están por la severidad y monotonía de la religión de los aristócratas y prefieren oír 
música.» 

L’església catòlica a través del «pensamiento español» tractarà de llevar rellevància al 
moviment protestant a Madrid i atacarà els diaris «l’Universal» i «La correspondència», 
per difondre les activitats dels protestants. 

El mes de setembre de 1870, el «Diario liberal» i «La correspondencia de España» 
es faran ressò del matrimoni del pastor de la capella evangèlica Antonio Carrasco i 
la senyoreta Amelia Corsi, a la capella de la Madera baixa. Era el primer matrimoni 
celebrat en una capella evangèlica. 

Entretant, la premsa integrista criticava la contínua ajuda econòmica dels anglesos: 
«Envíe, envíe aquí, libras esterlinas, que si no encuentra protestantes, hallará donde 
quiera españoles dispuestos a pagar sus deudas y a vivir holgada y ricamente a costa 
de los ingleses». 
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El  dia 31 de març de 1871 Tristán de Medina es va casar amb la filla major de 
Greene, Rose Grace Mary Greene. El matrimoni mai va ser oficialment reconegut, 
tot i els esforços de Tristán per aconseguir-ho des de Lausana. L’any següent, el 5 
d’agost de 1872, el fill de Greene, David William Greene es casà amb la filla de 
Tristán de Medina, María Loreto Felicia de Medina y Junquera a Lausana (Suïssa). 
La influència de la família Greene en Tristán de Medina va ser molt forta. De fet la 
germana de Tristán, Rosalia es va convertir també al protestantisme, tot i que el 1877 
va adjurar i retornar al catolicisme. 

Menéndez Pelayo es fa ressò de les acusacions que els enemics del protestantisme 
argumentaren contra Medina i Greene i argüeix que era l’interès del segon per tenir 
doblers per a la causa protestant el que havia vinculat tan fortament les dues famílies: 
“Es precisamente a propósito de esa triste fama de estipendiado protestante, que 
Tristán habla en más de una ocasión de las rentas que recibía de Cuba, cuyo origen 
preciso no esclarece nunca, si bien se lamenta de la merma que en ellas significó 
el estallido de la guerra en Cuba. De esas rentas habría vivido Medina en el hostil 
Madrid de 1873, ellas habrían alimentado también a su madre y a su hermana y, 
más, ese dinero habría ido también a manos de los Greene, sufragando los gastos 
necesarios para el retorno de su hija y su yerno de una estancia en Brasil y Argentina, 
y colmando los ávidos bolsillos del propio William Greene: “El mismo miserable 
Mr. William Greene […] no ha contado en ocasiones con más dinero que el que me 
pedía, viéndolo llegar de Cuba a mis manos. En los días mismos en que me hacía 
traición, el dinero que manejaba, no sólo para sus viajes o correrías, sino para recibir 
amigos en su casa de Argenthal (que yo ayudé a pagar también), era todo, todo, dinero 
mío, recién llegado de Cuba”. 

El cert és que la relació de Tristán de Medina amb la seva família anglesa travessà 
dues etapes ben diferents: una de plena harmonia entre Greene i ell, i una altra etapa 
en què Tristán abraça el catolicisme i renega del protestantisme (tal i com havia fet 
també el fill de Greene, moment en què Greene el va pressionar de manera intensa, 
amb un desmesurat interès econòmic) i que acabarà denunciant el terrible martiri que 
Greene infringeix a la part de la família, aparentment majoritària, que es va convertir 
al catolicisme a instàncies de Tristán. 

De l’èxit que havia tingut Tristán Medina com a predicador protestant se’n fa ressò 
testimoni de John Gadsby, que visità Madrid l’abril de 1870, per interessar-se per 
l’auge de las idees protestants: a Gadsby li presenten William Greene i el porten 
a l’escola que els protestants havien instal·lat al carrer Madera baja, on li parlen 
de Tristán:” Sigamos su relato, uno de los pocos que nos muestra al bayamés entre 
protestantes. También había un aula para mujeres, presidida por el Sr. Gladstone, y 
también se hallaba allí un hombre que había sido sacerdote. Debo mencionar que 

muchos que habían ejercido el sacerdocio habían ofrecido sus servicios, pero se les 
debía aceptar con reservas, pues bien podía tratarse de Jesuitas. Había uno, apellidado 
Medina, que fue silenciado por el obispo hace cinco años por predicar ‘la justificación 
por la fe’, para decirlo con sus propias palabras. Había estado acudiendo a la Sala 
Evangélica y de él, como de algunos otros, se esperaba bastante. En efecto, el Sr. 
Greene lo bautizó en la Sala Evangélica el pasado 6 de junio, y la sala se llena ahora 
de gente que viene a oírle predicar”. 

L’obra era més que prometedora i així Greene va llogar, el gener de 1871 un tercer 
local, situat en el carrer de Calatrava núm. 27, l’esglèsia del Salvador va ser instal·lada 
l’any 1870 a la placeta del Limón. Hi va predicar Ruet, mentre Carrasco, recent 
ordenat pastor, continuava fent-ho a la capella del carrer de Madera baixa. 

Greene va acompanyar Tristán de Medina en tasques d’evangelització a Àvila, 
Valladolid, Segovia i Saragossa. Gould i Cosidó varen morir, després de treballar 
amb Lawrence en la formació d’assemblees de germans a Espanya. Cosidó és l’autor 
més representat en els himnaris del XIX. L’any 1870 es publica la Lira Sagrada, 
recull dels seus himnes, sense dades d’edició. A la mort de Cosidó, Greene realitzarà 
una important tasca per aconseguir ajuda per a la seva dona i el seu fill, totalment 
desemparats. Divuit mesos més tard Greene abandonarà Madrid. Abans entregarà la 
Sala Evangèlica de la Pau i el local del carrer de Calatrava a la Comissió Central de 
la “Unión evangèlica Española”, obra dirigida pel missioner alemany Fritz Fliedner.   

Greene havia dedicat molts d’esforços a la traducció de la bíblia al castellà i a la seva 
difusió a Espanya. Les bíblies impreses a Londres ara eren venudes en les llibreries 
evangèliques per 4 i 8 reials cada una entre les classes populars, en els principals 
pobles i ciutats. Així Gould, quan arriba a Madrid, sap que Lawrence havia aconseguit 
llogar, en un carrer cèntric una botiga amb un ample mostrador on distribuir i vendre 
evangelis a preus ínfims. Greene estava meditant una traducció a l’espanyol de la 
vida de Richard Weaver, imprimia “La sangre de Jesús” en espanyol,  i l’obra de Read 
“Mirando a Jesús”, així també la vida de Matamoros; de fet es va preocupar per traduir 
textos de l’anglès per a utilitzar a les escoles per a infants i adults. 

Els darrers mesos de l’any 1869 i l’any 1870 Greene ofereix notícies dels avenços 
de les seves tasques de difusió a Madrid i altres ciutats, a través de les cartes que 
publica a les revistes «The Crhistian» i «Evangelical Christendom», també George 
Lawrence  ens ofereix prou informació de la contribució de Greene al començament 
de la predicació pública de l’Evangeli a Espanya. 

Greene informa que  a l’octubre de 1869 Lawrence i Gould reparteixen bíblies a les 
fires de Toledo, Alcalà de Henares i Salamanca, dona compte de les visites a Saragossa 
i Pamplona i reparteix la bona llavor esperant que doni fruits en el temps. També 
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ofereix informació dels avenços a Galícia i Ciudad Real, alaba l’incansable treball del 
germà Knapp i les ajudes de la societat Gustavus Adolphus d’Alemanya  per construir 
un nou lloc de culte protestant a Madrid. Informa també dels avenços de les tasques 
a Menorca i dels treballs dels amics a l’escola de Lausana, on resideixen tretze joves 
espanyols sota la protecció de famílies cristianes, que es formen en estudis teològics. 

Al desembre de 1869 informa de la visita a la Fira de Valladolid i resumeix els guanys 
de la seva tasca a Madrid: el mes de novembre es celebraren per primera vegada 
serveis públics, passant de cases privades, amb les portes tancades i anunciat de boca 
en boca, i ara  en deu mesos ja tenen una església a la qual assisteixen de 850 a 900 
persones, tres escoles dominicals amb uns 200 infants, una escola diürna i quatre 
centres de missió, on es predica l’evangeli a quasi 600 persones: “Nuestros hermanos 
Fenn, Cosidó y Greene han visitado a varios miles de familias... El Sr Greene que ha 
estado durante treinta años en España, y de hecho es el trabajador más antiguo del 
país, ahora está trabajando en la misión dirigida por Gould”. 

Gadsby, en la seva visita a Espanya l’any 1870, descriu Greene i la seva família: “Greene 
es un ingeniero retirado, su señora y su hijo hablan perfectamente el castellano y 
venden bíblies, con gran riesgo. Cada sábado por la tarde unen su pregaria junto 
al Sr Gould. Ahora dirigen sus esfuerzos a repartir bíblias entre los soldados y los 
trabajadores de las fábricas”. 

Greene va poder gaudir de veure com centenars de persones anaven una o dues 
hores abans als seus locals per escoltar Carrasco, i en quedaven molts encara defora. 
L’omplien de goig els himnes dolços, clars i bonics, espectaculars, i que la majoria de 
persones tinguessin llibres a les mans per llegir i participar fent que tota la congregació 
fos una única veu. Aquells fruits eren la recompensa a multitud de sacrificis personals 
i familiars. 

 

La sortida d’Espanya i el seu retorn l’any 1885 
Greene es dirigeix a Suïssa on el seu fill es casa el 5 d’agost de 1872 amb la filla de 
Tristán de Medina, a Laussana. Els nuvis viatjaren cap a Anglaterra i des de Liverpool 
cap a Sud-Amèrica, on visitaren Buenos Aires i Brasil. Greene es va comprar una casa 
a Argenthal, amb l’ajuda econòmica de Tristán de Medina. 

La germana de Tristán de Medina, i després ell mateix, abandonaran el 
protestantisme per tornar a la fe catòlica. Això generarà nombroses tensions amb 
Greene, que també hagué d’afrontar que el seu fill major i la seva nora seguissin 
aquest camí d’abandonament del testimoniatge protestant. Sabem que Greene va 
acompanyar el doctor Capadose, màxima autoritat del protestantisme holandès, 

al sepulcre de Manuel Matamoros a Lausana, a principis de 1870. Els esforços de 
Greene i Matamoros es centraven en crear un col·legi espanyol a Suïssa per a joves 
protestants, on preparar-los en estudis teològics per poder predicar a Espanya i fer 
créixer la fe evangèlica, escola que finalment es va crear a Pau  (França). Greene 
aportarà notícies de la seva tasca evangelitzadora  a través de la revista «The 
Christian»: «Desde mi última carta he estado en Lausana donde fuí invitado por 
Mdme Gindroz y pude conocer al doctor Capadose de Holanda, ella cedió la casa 
de Belvedere a Manuel Matamoros”. 

William Greene mai va deixar d’estimar Espanya, aquella terra on havia obert 
camins de progrés amb el ferrocarril i on  havia lluitat per obrir pas a la llibertat 
de cultes i a difondre l’evangeli entre els treballadors i els més desafavorits. De 
fet, l’any 1885 va publicar una obra titulada: “A visit to the earthquake districts of 
Andalucia”, on explica que Greene, davant els terratrèmols patits a Andalusia el 
desembre de 1884, decideix ajudar la gent que patia fam, sense una llar, sense res per 
fer front a la situació, sense consol. Així, inserta escrits demanant ajuda a les famílies 
angleses a traves del diari “The Christian” i va recaptant ajudes econòmiques. El mes 
de març de 1885 visita Màlaga, la llar de Manuel Matamoros, on es reuneix amb 
la seva mare Dolores García de 75 anys d’edat. Visita el germà de Manuel que 
predica a casa seva, on hi té una petita escola. Greene diu: ”La meva presència va 
significar un consol per les meves paraules i per l’ajuda econòmica distribuïda”. Va 
visitar Màlaga i Granada durant catorze dies, va visitar i ajudar les congregacions 
i cases dels cristians evangèlics. Va poder comprovar les dificultats que suportaven, 
per la intolerància, la pèrdua dels seus béns, l’aïllament, la ignorància, la pobresa 
i, enfront de totes aquestes adversitats, fer-los arribar el consol de Jesús. Fa una 
crida als amics d’Edimburg, d’Holanda, i d’Alemanya, dels cristians sincers, amb 
entusiasme per la causa de l’evangeli i la llibertat de consciència, i sol·licita d’ells 
l’ajuda per als més dèbils, el suport de tots els que estan units pels vincles d’una fe 
comuna i una estima cap a Déu. En la seva tasca a Andalusia va comptar amb la 
col·laboració d’Alonso Lavalle Manrique, biblista, publicista, pastor protestant i 
traductor del Nou Testament a la llengua autòctona filipina. Havia col·laborat amb 
Greene, i Antonio Carrasco en el temple madrileny del carrer de Madera Baja. I 
en aquell moment tenia al seu càrrec el temple de la Santíssima Trinitat de Sevilla. 
Sabem, a través de la «Feuille religiouse du Canton de Vaud», que Greene va ajudar 
econòmicament a l’edificació d’una capella a Màlaga, en uns terrenys de la mare 
de Matamoros, que després de deu anys d’esforç es pogué inaugurar, l’any 1896. 
Greene va aconseguir ajuts d’Alemanya, Anglaterra, França i Suïssa. 

L’any  1886 va publicar a Londres «El testamento rojo de hace treinta años», on relata 
que quan ell era a Mallorca, a l’Albufera, va rebre la visita dels fills de D. Leal, a qui 
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havia conegut feia més de trenta anys quan treballava en la projecció i execució de 
ferrocarrils a Espanya, i on donà a conèixer la simplicitat de l’evangeli, tot i la vigilància 
del govern. Explica com es retroba amb els seus fills, que serien propagadors del 
protestantisme al camp de Criptana. Conta que els va visitar quan va venir a Espanya 
pels terratrèmols d’Andalusia. 

El 1898 Greene va traduir a l’anglès el llibre de Miguel Longás Guillen Mi profesión 
de fe ante la iglesia romana, excapellà catòlic, convertit al protestantisme que començà 
el seu ministeri a Barcelona. Va ser vicepresident de l’associació juvenil Esfuerzo 
cristiano, pastor metodista a Menorca. 

Va inaugurar la societat Esfuerzo cristiano a Maó l’any 1904. A Palma va destacar 
com a brillant orador i després acabà exercint de bell nou a Barcelona. 

Sens dubte tenia raó Manuel Matamoros quan descriu a Greene com un infatigable 
lluitador. Greene tenia prop de setanta anys, quan va viatjar per darrera vegada a 
Espanya i mantenia intacte el seu entusiasme per la causa de l’evangeli. Va aspergir 
pregàries senzilles, fe i amor constant. Compartia amb tots una vida de sofriment, de 
lluita, de valor , de testimoni i ardent fe. Mai va oblidar aquells anys de lluita per obrir-
se camins dins l’oposició d’una societat no acostumada a l’existència d’una pluralitat 
de creences, amb l’afermada oposició de l’església catòlica del moment, amb enormes 
dificultats per fer créixer la llavor d’aquelles primeres comunitats evangèliques que es 
començaven a formar en les ciutats i pobles d’Espanya. Va ser un membre actiu de 
la Trinitan Bible Society i va participar a tots els seus meetings annuals, tal com ens 
informa la publicació  «Word and Work». 

William Greene va morir el 26 de maig de 1915 a Derbyshire, Anglaterra, a l’edat de 
96 anys. La seva incansable tasca obrint camins cap a la llum queda definitivament 
lligada a Sa Pobla, a l’Albufera i a la seva gent, alliberada a la fi de la naturalesa hostil 
i de les febres tercianes, i forma part, juntament amb Bateman i Waring, de la història 
i mite de l’Albufera. 
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1. Objectius d’aquesta comunicació
Amb aquesta comunicació pretenem donar a conèixer la història de l’enllumenat dels 
carrers de sa Pobla des de l’any 1840 ―en què la documentació trobada ens ha permès 
fixar el seu inici, malgrat que només sigui en determinats llocs del municipi―, fins a 
l’any 1912, quan va arribar l’electricitat.

Tractarem dels combustibles utilitzats, que van ser l’oli, el chiste, el petroli i el gas acetilè; 
així com també de les millores en les instal·lacions de fanals i d’altres equipaments 
(tipus i quantitats).

Pel que fa al desenvolupament, dedicam un apartat introductori als tres primers 
combustibles. La major part de la comunicació estarà dedicada al gas acetilè, per mor 
que va suposar una fita per a l’enllumenat públic de sa Pobla. Se’n va construir una 
fàbrica des d’on es va distribuir el gas canalitzat fins als fanals.

2. Notes sobre els inicis de l’enllumenat públic a sa Pobla
Bartomeu Bestard, cronista de Palma, el 9 de maig de 2010 va publicar al Diario de 
Mallorca un article referent als orígens de l’enllumenat públic a Palma. En aquest article 
s’exposa que fins a mitjan segle XVIII les ciutats no van començar a tenir els carrers 
enllumenats. Fins a aquest moment, els carrers dels pobles s’il·luminaven només els dies 
de pleniluni (il·luminació natural) i amb motiu de festes estivals (il·luminació artificial). 
Barcelona va estrenar l’enllumenat públic amb fanals d’oli el 1752 i, Palma, el 1788.

El rei Carles III va dictar una ordre amb data d’11 de juliol de 1786 en què disposava 
que tots els carrers de les ciutats dels seus regnes havien de ser il·luminats per major 
seguretat durant la nit. A partir d’això, els pobles de Mallorca començaren a disposar 
d’aquest servei públic.

Pel que fa a sa Pobla, la primera referència que n’hem trobat és del 27 de desembre de 
1840. A l’acta del ple celebrat aquest dia hi consta una anotació de pagament efectuat 
a Francisco Forteza Miró pel subministrament de 24 lliures d’oli i torcidas1. S’entén que 
aquest material era utilitzat per qualsevol tipus de fanal o llum d’oli dels que es feien 
servir per enllumenar la casa consistorial, la plaça i algun carrer.

Al ple que es va celebrar el 14 de juliol de 1861 es va tractar la compra de 45 fanals 
de reverber2, amb els seus corresponents pedestals, i es van redactar les condicions que 
havien de complir els empresaris aspirants per realitzar aquesta inversió3. Tot pareix 

1 AMSP-55, F. 29v.
2 El terme reverber fa referència al llum que es reflectia a la superfície que tancava el fanal per dalt.
3 AMSP-56, F. 26v.

indicar que l’any 1861 va ser el començament de l’enllumenat públic, que a poc a poc 
es va fer extensiu a tots els carrers del poble.

La subhasta dels fanals es va fer el 12 d’agost de 1861 per un preu de 200 reals per 
fanal i pedestal, a més de la seva instal·lació. Es va adjudicar a l’únic licitador, Nicolás 
Torreta, de Palma, que es va oferir a fer el treball per 199 reals i 6 cèntims4.

Aquests nous fanals van utilitzar l’oli com a combustible, fins que al setembre de 1863, 
al ple que es va celebrar el dia 6, es va debatre la possibilitat que aquests fanals poguessin 
fer servir petroli o chiste5, perquè eren combustibles més econòmics per al fons municipal.

El 5 de febrer de 1865 es va tornar a tractar el tema del chiste al ple municipal i es va 
acordar emprar-lo en lloc de l’oli. Així, es va acordar fer les corresponents subhastes 
anuals. Aquestes van ser adjudicades a Miguel Bonnín i Picó de sa Pobla el qual, 
durant el període de 1865 a 1867, es va encarregar del subministrament del chiste i de 
l’encesa dels 45 fanals. El contracte es va establir per la quantitat de mil sis-cents setze 
reals anuals repartits en mensualitats6.

A les condicions 4a i 5a del plec de condicions s’indica el següent:

4ª Las encendidas empezarán después de cada plenilunio el día que la comisión del ramo o el 
Sr. Alcalde señale, y durarán dichas encendidas quince días todos los meses.

5ª Los expresados 45 faroles grandes deberán arder todas las horas que median desde el  
toque de últimas oraciones hasta las doce de la noche.

En el ple que es va fer el 12 de febrer de 1871 es va tractar el deute que aquest 
consistori tenia amb el contractista Miguel Bonnín i Picó, corresponent a l’enllumenat 
públic de l’any 1869, i que no s’havia satisfet per manca de fons7.

Determinades celebracions requerien un enllumenat extraordinari, i així es va fer amb 
motiu de la festa que es va celebrar pel naixement de la infanta hereva a l’octubre de 18808.

No tenim constància de l’existència de més contractes amb Miguel Bonnín i Picó, però sí 
que als plens es van tractar assumptes referents al pagament de factures a aquest contractista. 
Per exemple, una de 5,75 pessetes per tubs fanals, petroli i altres efectes (26 de juny de 1881)9.

Per fer-nos una idea de la despesa que en aquell temps va suposar l’enllumenat públic hem 

4 AMSP-400, subhastes d’enllumenat.
5 No sabem en què va consistir aquest combustible anomenat chiste. Possiblement sigui un tipus de petroli 
provinent de roques esquistoses, en anglès schistose, i per deformació chiste.
6 AMSP-56, F. 5 i AMSP-400.
7 AMSP-57, F. 7v.
8 AMSP-59, F. 41.
9 AMSP-59, F. 66v.
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preparat, a partir de les dades del pressupost pel període 1880-188110, la següent taula:

Pagaments distribuïts per dates

Data Concepte Pessetes

1880-1881 Article 2n. Enllumenat. Consignat : 500 pessetes 500,00

1880-1881 A Juan Obrador, albañil, por reparar faroles 3,00

1880-1881 A Juan Aguiló, hojalatero, por reparar faroles 7,50

1880-1881 A Pedro Andrés Aguiló por cuidar faroles 37,50

1880-1881 A Juan Sastre por cuidar faroles 56,00

1880-1881 A Miguel Bonnin por petróleo 199,94

1880-1881 A Pedro Andrés Aguiló por cuidar faroles 41,25

1880-1881 A Miguel Bonnin por petróleo 126,25

1880-1881 A José Forteza Piolín por cuidar faroles 41,25

1880-1881 Total article d’enllumenat gastat 512,69

En determinades ocasions els veïnats organitzaven festes per a les quals necessitaven 
un enllumenat especial. Així ho demostra aquesta sol·licitud, que es va tractar al ple 
del 7 d’agost de 188711:

Por una serie de firmantes se promueve celebrar una corrida de toros con la ayuda del  
Ayuntamiento, al tiempo que se solicita concederles los faroles del alumbrado público y además 
cuatrocientos faroles a la veneciana, cuya adquisición queda acordada para los festejos públicos 
que necesite celebrar esta corporación municipal, de cuyos faroles y luces a la veneciana se hará 
entrega a los firmantes en el primer lugar de dicha instancia,

D. Rafael Poquet y D. Sebastián Serra.

Per altra banda, el poble demanava millores de l’enllumenat públic i aquells primers 45 
fanals no eren suficients. Al ple del 8 de gener de 1888 es va aprovar l’adquisició de 6 fanals 
més, que es van comprar a l’industrial Jaime Aguiló per 29,50 pessetes per cadascun12.

L’any 1888 el petroli ja era el combustible habitual de l’enllumenat. Per aquest motiu, a 
les actes dels plens es van aprovant factures d’aquest combustible. Per exemple:

A José Bonnin Aguiló 27 pesetas por petróleo suministrado (31-Marzo-1888)13.

10 AMSP-1167.
11 AMSP-61, F. 10v.
12 AMSP-61, F.4.
13 AMSP-61, F. 14.

Pago de 6 cajas de petróleo a D. José Arronte cuyo importe es de 105 pesetas, empleadas en  
alumbrado público (1-Abril-1888)14.

Per les dades que tenim, en aquest moment l’enllumenat públic estava format per poc 
més de 50 fanals de petroli, que ja presentaven un cert deteriorament, i per això el 
president de l’Ajuntament va presentar una proposta per renovar-los:

El Sr. Presidente hizo presente la necesidad de renovar los aparatos o depósitos máquinas de  
los faroles del alumbrado por petróleo dado que el estado inservible de dichos aparatos lo  
requería y al efecto presentó en la mesa un aparato como modelo con torcida redonda por  
dar más luz y propuso que la adquisición de dichos aparatos se hiciera por subasta pública al 
más beneficioso postor para el Ayuntamiento (23-Octubre-1895)15.

Aquesta proposta es va aprovar al següent ple:

Se acordó sacar a pública subasta el suministro de petróleo necesario para el alumbrado 
público cuya subasta deberá verificarse en la forma acostumbrada debiendo adquirirse dicho  
petróleo a tanto cada caja de dos latas de petróleo refinado de 1ª clase.

Igualmente quedó acordada la adquisición de ochenta aparatos para los faroles públicos de 
esta Villa por medio de pública subasta, cuyos aparatos deberán ser de porcelana con máquina 
de latón, torcida y tubo redondo (30-Octubre-1895)16.

La subhasta d’aquests 80 fanals nous es va fer, i això va suposar una important millora 
en l’enllumenat. Va ser adjudicada al veí Jaime Aguiló, que va subministrar 80 aparatos 
de porcelana con su correspondiente máquina de latón, torcida y tubos para los faroles del 
alumbrado público de esta Villa por la cantidad de 155,00 pesetas17.

A finals de novembre de 1895 el nou enllumenat ja funcionava. Els vells fanals es van 
subhastar, excepte 5, que es van reparar per augmentar a 85 els fanals instal·lats18.

El 14 de gener de 1906 es va fer l’última subhasta de petroli, que es va adjudicar a 
l’únic postor, Miguel Forteza Pomar, al preu de vint cèntims per fanal encès durant 
quatre hores diàries, i quatre hores i mitja diàries entre el 15 i el 31 de desembre19.

Per tant, el 1906 va finalitzar l’etapa de l’enllumenat públic que utilitzava el petroli com 
a combustible i es donà pas a una de nova: la del gas acetilè.

14 AMSP-61, F. 14V.
15 AMSP-62, F. 44V.
16 AMSP-62, F. 46V.
17 AMSP-62, F. 52.
18 AMSP-62, F. 56 i F. 60V.
19 AMSP-400.
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3. Introducció d’un nou sistema per a l’enllumenat públic. 
El gas acetilè
L’Ajuntament, que ja havia tengut notícies sobre aquest nou combustible, el gas acetilè, 
ja emprat en altres pobles, decideix utilitzar-lo en el municipi de forma parcial. En el 
ple que va tenir lloc el 27 d’octubre de 1901 es va adoptar el següent acord20:

Se acordó sustituir el alumbrado de la Casa Consistorial y Plaza Miguel Socias por el gas 
acetileno pagándose los gastos de instalación y maquinaria y demás que se ocasionen del 
Capítulo y Artículo del presupuesto correspondiente, facultando al Sr. Presidente para la 
instalación  y dirección de las obras que para la misma fueren necesarias efectuar21.

No obstant això, la resta de carrers es van continuar il·luminant mitjançant els fanals de 
petroli, i així queda registrat en les actes municipals, en les quals se segueixen aprovant 
partides de petroli per a l’enllumenat.

La preocupació del consistori per l’abandonament en què es troben molts dels 
serveis públics, entre els quals l’enllumenat, es fa constar en el ple municipal 
celebrat el dia 19 de gener de 1902. Preocupen la manca de recursos econòmics, 
i per aconseguir-los s’adopten mesures excepcionals. Destaca, per exemple, el fet 
que es va prescindir dels serveis de la Guàrdia Civil per estalviar el pagament de 
les 250 pessetes que costaven a l’erari municipal el sosteniment de la caserna. La 
mesura es basa en el fet que l’ordre i el dret de la propietat estan afermats per la 
força depenent de l’ajuntament22.

La instal·lació de la màquina de gas acetilè ubicada a l’edifici consistorial es va 
encarregar a l’empresari manacorí D. Antonio Miró, i va costar 789,31 pessetes23.

La posada en servei d’aquest equipament es degué iniciar a finals de l’any 1901. El 23 
de març de 1902 es va acordar pagar a Miguel Femenías la quantitat de 25 pessetes pel 
primer trimestre de manteniment de la màquina i dels seus treballs d’instal·lació24. El 
mestre picapedrer Sebastià Bennasar va cobrar 61,55 pessetes pels jornals i materials 
emprats en la instal·lació25.

Al cap de poc temps de posar en funcionament la màquina de gas acetilè, l’encarregat 
del seu manteniment ja plantejava problemes. Considerava que la remuneració que 
rebia no era suficient i demanava que el seu sou no fos inferior a cinquanta cèntims 

20 AMSP-64, F. 68V.
21 La Plaza Miguel Socías es la actual Pça. Major (SIQUIER I SERRA, B. Places i Carrers de sa Pobla. Ed. 
Cooperativa Agrícola Poblense, 1984.)
22 AMSP-64, F. 9V i següents
23 AMSP-64, F. 57 i F. 58.
24 AMSP-64, F. 39V.
25 AMSP-64, F. 51.

de pesseta diaris. L’Ajuntament va fer gestions per aconseguir qualcú que ho fes 
per menys diners, però en no trobar a ningú va haver d’acceptar la reivindicació de 
l’encarregat del moment, que va seguir fent-se càrrec del manteniment26.

La inauguració del nou sistema d’enllumenat de la plaça va tenir lloc amb motiu de 
les festes de Sant Jaume de l’any 1902. Amb aquest motiu es van haver d’instal·lar 
les canonades de conducció de gas acetilè des de la màquina de generació ―situada 
a l’interior de l’edifici consistorial― fins a la plaça. Aquesta instal·lació també la va 
realitzar el manacorí D. Antonio Miró, per un import de 180,40 pessetes27. Pel que fa 
a aquest projecte inicial, cal comptabilitzar un altre compte presentat per l’empresari 
de plaques i encenedors per un import de 38 pessetes28.

Per tant, aquesta primera instal·lació d’enllumenat per gas acetilè de l’edifici 
consistorial i de la plaça va tenir un cost de 1.094,26 pessetes. Passats 3 anys des 
del seu funcionament, el 14 de novembre de 1904 l’ajuntament es va replantejar si 
convenia mantenir-la. Resulta que suposava un gran consum a causa de les fuites de 
gas i del mal funcionament de la màquina. Per aquest motiu es va decidir tornar al 
sistema anterior, basat en petroli, com es feia en l’enllumenat dels carrers29.

Just abans de les festes de Sant Jaume de l’any 1905 es va considerar que la plaça 
havia d’estar il·luminada adequadament. Així doncs, es va decidir arreglar la màquina 
de gas acetilè i les canonades de distribució del fluid. El lampista José Bonnín es va 
encarregar de realitzar els treballs per un import de 85 pessetes. D’aquesta manera 
l’ajuntament va tornar a tenir una altra vegada aquest sistema d’enllumenat30.

Per les festes de l’any següent torna a sorgir el tema de l’enllumenat de la plaça. El batle 
va manifestar el seu interès perquè durant les nits d’estiu hi hagués música a plaça, i per 
això demanà al consistori que s’estenguessin les canonades de distribució i es construís 
una llotja. La proposta va ser aprovada, i a més es va decidir que la música començàs a 
tocar el diumenge anterior a la festa de Sant Jaume31.

Cal afegir que no va ser aquesta la primera instal·lació d’enllumenat per gas acetilè en 
un edifici públic. Sembla que ja a l’any 1900 n’hi va haver una a l’escola pública, tot i 
que l’ajuntament no en va tenir notícies fins passats 2 anys, quan els mestres D. Isidro 
Arabí i D. Miguel Mas sol·licitaren al consistori el reintegrament de les despeses de la 
instal·lació de gasòmetres per a l’enllumenat de les escoles nocturnes. En el ple celebrat 

26 AMSP-64, F. 59.
27 AMSP-64, F. 63.
28 AMSP-64, F. 65.
29 AMSP-5551, F. 37.
30 AMSP-5551, F. 101 y F. 109.
31 AMSP-5551, F. 48V.
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el dia 12 de juliol de 1903 es va aprovar un compte d’instal·lació de gasòmetres32, 
canonades i altres a les escoles dels mestres Mas i Arabí33.

4. Projecte de la Compañía General de Alumbrado por Acetileno 
radicada a Barcelona. Un pas més en la implantació del nou sistema 
per a l’enllumenat públic
El sistema d’enllumenat emprat fins al moment, basat en el petroli com a combustible, 
no arribava a tots els punts de la població i, per això, el consistori continua instal·lant 
fanals en aquells punts en què és més necessari. No obstant això, ja es pretenia substituir 
el sistema   de petroli pel que es feia servir a l’ajuntament i a la plaça. Es va tractar el 
tema en el ple celebrat el 26 d’octubre de 1902:

…la Corporación debe gestionar la instalación del alumbrado público por gas acetileno por  
tener el deber moral y material de facilitar su desarrollo en la proporción que lo permitan las 
circunstancias económicas del presupuesto de esta Villa.

Discutida por el Ayuntamiento la manifestación de D. Bartolomé Cladera, reconociendo 
la dificultad y deficiencia del alumbrado público por petróleo y teniendo en cuenta que la 
civilización no reside envuelta ni confundida en la esfera de las tinieblas sino que tiene 
establecido su imperio en el mismo foco de luz, y que dada la importancia de esta población 
debe incluirse el ánimo de sus habitantes al progreso, ley de la vida que regula el curso de la 
sociedad y reconociendo por otra parte que el Ayuntamiento como representante genuino de 
la administración tiene la obligación de procurar la instalación del alumbrado público por 
gas acetileno34…

En aquest ple es van adoptar dos acords. Per una banda, i mentre no arribàs el nou 
sistema, s’havia de continuar amb la col·locació de fanals de petroli usats fins al 
moment. Per altra banda, D. Bartolomé Cladera Socías, tinent de batle, encapçalà una 
comissió que es desplaçà a Barcelona per informar-se de les condicions sota les quals 
s’instal·laria a la vila una fàbrica de gas acetilè que es pogués emprar en l’enllumenat 
públic i també en les cases particulars.

El senyor Cladera va manifestar que havia trobat una gran disposició per part dels 
fabricants Costa Pona i Companyia, que aviat es desplaçarien fins a sa Pobla per 

32 El gas acetilè va ser descobert per Edmundo Davy (1785-1857) a Anglaterra. En afegir aigua al carbur 
potàssic es produeix una reacció química que dona lloc a la formació d’un gas incolor anomenat acetilè. Pel 
que fa a les instal·lacions on es produeix, són molts senzilles i bàsicament consisteixen en un generador on es 
produeix la reacció química, un dipòsit anomenat gasòmetre per emmagatzemar el gas produït i les canonades 
de distribució fins als punts de consum.
33 AMSP-65, F. 5V y AMSP-65, F. 71V.
34 AMSP-64, F. 83V.

estudiar tots els detalls de la instal·lació. El viatge a Barcelona va costar 80 pessetes35.

D. Joan Costa i Riera, en qualitat de gerent de la Compañía General de Alumbrado 
por Acetileno radicada a Barcelona, el 18 de desembre de 1902 dirigeix una instància 
a l’Ajuntament per sol·licitar el permís per instal·lar la fàbrica i les canalitzacions de 
distribució del fluid. Tot això en unes condicions especials, perquè l’empresa en tragués 
rendiment i el poble es veiés afavorit amb aquesta millora. Entre aquestes condicions, 
l’empresa estava exempta del pagament d’impostos municipals durant els 25 anys de la 
concessió. El permís sol·licitat hauria d’emparar l’obertura de les rases per a les canonades 
de distribució del fluid i les servituds corresponents per poder realitzar les tasques de 
manteniment. La instància també inclou una sèrie de raonaments sobre els avantatges:

… No creemos necesario hacer razonamientos para demostrar la considerable superioridad 
que el gas acetileno tiene sobre el petróleo, como calidad de luz y economía, pues hoy es sobrado 
conocido y resulta la comparación en la práctica; pero si deseamos el convencimiento de ese 
Magnífico Ayuntamiento de que nuestra empresa la debe considerar, no bajo el punto de 
vista de nuestro lucro particular, sino como un progreso moral de la población, que la eleva en 
carácter y en importancia y una mejora material para sus vecinos que gozarán de una luz de 
mejor calidad y un precio más económico…36

Al ple fet el 21 de desembre de 1902 es va llegir la instància de sol·licitud i es va passar 
a la comissió de policia urbana per al seu estudi i informe corresponent37.

La comissió, per a poder emetre un informe, demana que se sol·liciti, a l’empresa 
catalana, els plànols amb els detalls de totes les instal·lacions. El consistori, amb data 
30 de desembre de 1902, els hi sol·licita.

A principi de gener de 1903 es reben els plànols, que projecten dos equips de generació 
de gas i la sala de màquines, despatx i magatzem, amb una superfície total de 208 
m2 (26 m de llargada i 8 m d’amplada). No s’indica en quina part de la població es 
pretenia construir. El secretari de l’Ajuntament en posa en marxa els tràmits legals, 
com són l’exposició pública i la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (núm. 
5621). A l’annex apareix inclòs el plànol.

La comissió emet l’informe corresponent sense posar cap tipus d’objecció i fa especial 
incidència en la importància que tendria per al veïnat el subministrament del fluid, 
que arribaria fins als seus domicilis para servicio particular del alumbrado, calefacción, 
fuerza motriz y en su caso también para el alumbrado público, significando siempre un 
avance hacia el progreso38.

35 AMSP-64, F. 89V.
36 AMSP-712.
37 AMSP-64, F. 93V.
38 AMSP-712.
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Aquest dictamen és discutit en el ple municipal del dia 10 de maig de 1903 i el 
president considera que hi ha certs aspectes que no s’han tengut en compte, com ara 
la profunditat i l’amplada de les excavacions o les característiques dels tubs conductors 
(de plom, de marca garantida...), etc. No obstant això, el dictamen s’aprovà i es va 
decidir que quan el concessionari executàs els treballs de la instal·lació s’anirien fent 
les inspeccions corresponents que el consistori determinàs39.

Cal dir que aquesta decisió va portar una mica de discussió entre el president de la 
comissió, el tinent de batle i el batle, el senyor Serra Caimari. Aquest darrer va criticar 
la comissió per haver dictaminat abans de ser autoritzada la instal·lació i per no haver-
se assessorat per cap facultatiu entès en el tema.

Passats cinc mesos des de l’aprovació del projecte d’instal·lació de la fàbrica i de la 
comunicació a l’empresari català, els treballs encara no s’havien iniciat ni es tenia cap 
notícia del promotor. El secretari de l’Ajuntament envià l’ofici a D. Juan Costa perquè 
notificàs el que cregués oportú.

En el ple del 30 de gener de 1905 el batle va seguir insistint en la importància de la 
instal·lació d’acetilè que la companyia catalana tenia sol·licitada i concedida des del 
maig de 1903. Després d’un any sense tenir-ne notícies, s’autoritzà el batle per fer 
gestions amb la companyia i així esbrinar si encara seguien interessats a realitzar aquesta 
instal·lació. Si fos així, tendrien tota mena de facilitats per part de l’Ajuntament40. 
Aquest acord es va traslladar al gerent de l’empresa catalana41. Segons la documentació, 
el senyor Costa no es va posar en contacte en cap moment amb el consistori de sa 
Pobla per donar-li explicacions sobre l’incompliment dels compromisos.

El batle va seguir insistint perquè algun dia el poble pogués tenir un enllumenat en 
condicions que no fes servir el petroli, un sistema dolent i car. A l’octubre de 1906, 
pensant en els dies hivernals i les nit plujoses que s’acostaven, el consistori decidí 
tornar a fer gestions per aconseguir que algun empresari s’animàs a implantar el 
nou sistema.

Se sabia que a Porreres s’instal·lava, en aquell moment, una fàbrica de gas acetilè 
per a l’enllumenat i es va decidir enviar una comissió a aquest poble per a informar-
se sobre el tema. Al ple municipal duit a terme el dia 1 d’octubre de 1906 es va fer 
constar que el Ayuntamiento estaba dispuesto a dar toda clase de facilidades a cualquier 
empresa que se determine a llevar a efecto la instalación, tanto si se compone de vecinos como 
de entidades de fuera de la población, y a utilizar el fluido para el alumbrado público. Es 
va concloure que, una vegada que es disposàs de l’informe elaborat per la comissió, es 

39 AMSP-65, F. 60 
40 AMSP-5551, F. 56V.
41 AMSP-712.

reunirien els majors contribuents per demanar el seu suport econòmic per aconseguir 
una instal·lació d’aquest tipus42.

Al ple del dia 27 d’octubre de 1906 es va adoptar el següent acord:

[…] Dar por anulado el permiso concedido a D. Juan Costa de Barcelona en 10 de Mayo 
de 1903 por el que se le autorizaba para la instalación de una fábrica de gas acetileno en 
esta Villa por haber transcurrido más de tres años sin haber hecho uso de la autorización, sin 
haber contestado a las diferentes veces que por la alcaldía se le reiteró su cumplimiento  43.

5. Projecte de Juan Serra Bennasar. El pas definitiu per a la implantació 
del nou sistema d’enllumenat públic44

Després del fracàs del projecte anterior i, probablement, motivat per la crida que el 
consistori va fer als grans contribuents, l’octubre de 1906 el veí de sa Pobla Juan Serra 
Bennasar va passar a liderar un nou projecte per dotar la població d’una il·luminació 
en condicions.

Segons el padró de l’any 1905, residia al carrer Ancha número 68. Era vidu, tenia 31 anys 
i era propietari45. No era industrial, però sí que tenia solvència econòmica suficient per 
poder encarregar el projecte a una empresa del sector i treure rendiment de la inversió.

El 25 d’octubre de 1906 es va sol·licitar el permís per a la instal·lació de la fàbrica de 
distribució de gas, que s’havia de situar a l ’Higueral de Gayeta. Aquests són alguns dels 
detalls de la sol·licitud:

...Igualmente solicita el permiso para verificar la canalización que ha de distribuir el fluido, 
en unas condiciones especiales, para que esta empresa salga remunerada en lo justo, y el 
vecindario obtenga gran mejora en  su alumbrado...

Les condicions especials a què es refereix consistien a garantir durant 25 anys 
l’exempció de tota mena d’impostos municipals.

El cap dels treballs d’instal·lació va ser l’enginyer industrial Carlos Soujol, de Barcelona, 
que signà el pla del projecte46.

La fàbrica presentava una planta rectangular amb una superfície de 408m² (12m x 

42 AMSP-5551, F. 64V.
43 AMSP-5551, F. 68.
44 AMSP-712.
45 AMSP-455.
46 Al diari La Vanguardia de Barcelona, en les edicions dels dies que afecten a aquests treball, hi ha diferents refe-
rències a l’empresa Soujul i Cia, d’origen francès, establerta a Barcelona i especialitzada en la fabricació de canona-
des per la conducció d’aigua i de gas, així com també en la instal·lació completa per a la distribució de gas acetilè.
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34m). Tenia 3 dependències: oficines, magatzem i equip. Aquest darrer estava format 
per 6 generadors de gas i 3 gasòmetres per a l’emmagatzematge i distribució de cabal 
i pressió. A més, hi havia una altra sèrie d’equips auxiliars de rentatge i assecat i un 
comptador de sortida. El gas es distribuïa des de la xarxa de canonades d’alimentació 
de gas als fanals a través d’una única conducció de sortida47.

A la sessió plenària del dia 27 d’octubre de 1906, la mateixa en què s’anul·là el permís 
concedit a l’empresa barcelonina, s’aprovà la construcció de la fàbrica de gas acetilè:

[...] Se autoriza a Don Juan Serra Bennasar la edificación del edificio que solicita previa la 
línea que le señale la comisión correspondiente, y se acuerda exponer al público por diez días 
la solicitud y plano presentado previo anuncio en el B.O. Provincia por lo que respecta a la 
instalación de la fábrica, tendido de cañerías y demás que se solicita a efectos de reclamación. 
Se acuerda nombrar una comisión especial compuesta del Sr. Alcalde y de los Sres. Jaime 
Comas y Bartolomé Cladera para que unida a la permanente de la Policía Urbana y rural 
den dictamen sobre la instalación que se solicita en primer lugar, y además para que estudien 
y propongan las bases de contratación del alumbrado público, reparación y coste aproximado 
de los faroles existentes que se podrán utilizar para el nuevo sistema de alumbrado, los nuevos 
que había necesidad de adquirir y todo lo demás que esté relacionado con el alumbrado 
público48[...]

La comissió de policia urbana considerà que el solar proposat per a l’edificació de 
les instal·lacions estava molt prop de la Companyia de Ferrocarrils i que aquesta 
hi podia posar alguna objecció. Es va decidir que si això passava, s’autoritzaria la 
seva construcció a qualsevol dels solars disponibles a l’eixample. Com que aquesta 
reclamació no es va fer mai, en el ple del dia 17 de novembre de 1906 es va aprovar el 
projecte d’instal·lació de la fàbrica49.

5.1. Sobre la ubicació de la fàbrica de gas
Per conèixer la ubicació de l ’Higueral de Gayeta —lloc destinat a la construcció de la 
fàbrica— s’ha partit de l’amillarament de 1862, que porta associat un mapa parcel·lari 
on apareixen les finques del poble50.

En aquest amillarament apareix el contribuent Gabriel Serra de Gayeta i Cerdà, amb 
el número 829 de relació. Declara tot un seguit de propietats, d’entre les quals l ’Hort 
de Gayeta, situada a la parcel·la 242, zona 34, secció La Vila. La finca tenia una cabuda 
47 AMSP-712.
48 AMSP-5551, F. 68.
49 AMSP-5551, F. 72.
50 AMSP-1877. Es tracta d’un cadastre en el qual cada contribuent relaciona les seves propietats (finques, 
cases, animals, etc.) amb l’especificació de les seves produccions, que són objecte de tributació.

de 14 quarterades i 1 quartó. Els cultius estaven repartits de la següent manera: 2 
quarterades i 2 quartons d’ametllers, 8 quarterades i 1 quartó de cultiu constant i 3 
quarterades i 2 quartons de figueres.

En aquesta finca es va construir la fàbrica i, encara que no se’n sap el lloc exacte dins de la 
parcel·la, es pensa que devia limitar amb el que actualment són els carrers Renou i Comerç. 
Cal tenir en compte que s’havien de desplegar tot un seguit de canonades de distribució 
per tot el poble, i perquè les condicions de pressió del fluid fossin les adequades hi havia 
d’haver proximitat. A més, en aquest lloc va néixer el que avui dia es coneix com el carrer 
de sa Llum, segurament perquè era on es va instal·lar la fàbrica de gas.

En el padró del període 1905-1910, el traçat del carrer ja devia tenir la seva alineació, 
perquè ja hi vivia gent. Sembla que inicialment se’l va batejar com carrer Nou, fet 
que devia ser habitual quan es traçava un carrer i encara no se li havia donat el nom 
definitiu. Posteriorment se’l va reconèixer com  carrer de sa Llum, i en el  número 5 
apareix la ubicació de la fàbrica51.

Cal dir que aquesta finca del senyor Serra de Gayeta l’any 1877 també va ser afectada 
pel traçat del tren.

 

5.2. Subhasta de l’enllumenat públic de la vila de sa Pobla per mitjà 
de gas acetilè. Anys 1906 i 190752

La comissió de policia urbana, juntament amb una d’especial constituïda a la sessió 
del 27 d’octubre de 1906, es reuní per tractar l’assumpte el 23 de novembre. Tot i que 
sabien que aquest tipus d’instal·lacions s’estipulaven generalment per un termini de 25 
anys, el consideraven massa llarg i trobaren que s’havia de concedir només per 5 anys.

Pel que fa al preu, era de 2,50 pessetes/m3 per als particulars. L’Ajuntament, com a 
consumidor majoritari, tenia una gran rebaixa.

El manteniment i l’encesa dels fanals, així com les despeses de personal, havien d’anar 
a càrrec del concessionari, llevat dels desperfectes causats per força major.

La següent taula, elaborada per la comissió, compara les despeses (en pessetes) de 
l’enllumenat per petroli amb el nou sistema:

51 AMSP-455 
52 AMSP-400. Subasta Alumbrado por Acetileno.
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Concepte
Dies

d’ enllumenat 
a l’any

Fanals 
diaris

Total de 
fanals/any

Preu 
per cada 

fanal

Total 
despesa

Despeses 
conservació i 
reparacions

Import 
total

Petroli 216 90 19440 0,20 3888 212 4100

Acetilè 216 90 19440 0,14 2722 2722

Estalvi 0,06 1166 212 1378

Per tant, segons els càlculs de la comissió, suposaria un estalvi d’un 33,6%, és a dir, d’un 
total de 1.378 pessetes, a més d’una millora de la qualitat del servei.

Amb aquestes consideracions, es redactà el plec de condicions per a realitzar la 
subhasta de l’enllumenat públic per gas acetilè, que consta de 31 punts, d’entre els 
quals destaquen els següents:

-Període de la concessió: 5 anys.

-L’Ajuntament fixarà al concessionari els punts on s’han d’instal·lar els 
fanals.

-S’ha de subministrar el fluid necessari per a 90 fanals, a raó de 15 litres 
per hora (es regularan els encenedors per aquest cabal) i a un preu 
que no excedeixi les 2,50 pessetes/m3. Pel que fa a la Casa de la Vila, 
disposarà del seu comptador.

A la taula adjunta apareix una distribució per mesos de l’encesa de fanals i de les despeses 
produïdes. L’any es divideix en dos períodes: un amb més hores de llum solar (estiu) i 
un altre amb menys (hivern). Hi haurà excepcions per a l’enllumenat, com ara les festes.

Mesos
Dies de 

llum/
mes

Nombre 
de fanals

Total 
de dies

Hores de 
llum per 
fanal/dia

Total 
d’hores

Litres 
d’encenedors/ 

hora
Total m3 Valor de 

cada m3 Import

gener febrer
març 

octubre 
novembre  
desembre

18 90
6 x 

18 = 
108

4 h 30 m
90 x 108 
x 4,5 =
43.740

15
43.740 x 15 
= 656.100L. 

= 
656,1 m3

2,5 1.640,25

abril
 maig
juny
juliol
agost  

setembre

18 90
6 x 

18 = 
108

3 h
90 x 108 

x 3 = 
29.160

15
29.160 x 15 
= 437.400L. 

= 
437,4m3

2,5 1093,5

ajuntament 106 m3 2,5 265

Total 216 72.900 1199,5 2.998,75

Celebrada la subhasta, es va adjudicar el contracte al senyor Serra Bennasar, qui en 
va ser l’únic participant. El 15 de gener de 1907, el batle Jaume Comas Llabrés i 
l’adjudicatari del servei van signar el contracte per un període de 5 anys.

5.3. Subhasta per a la reparació i adquisició de fanals per a l’enllumenat 
públic de la vila de sa Pobla per mitjà de gas acetilè. Anys 1906 i 190753

L’esmentada comissió, reunida el 23 de novembre de 1906, també va adoptar l’acord 
de realitzar aquesta subhasta.

Es fixà en 90 el nombre total de fanals a instal·lar. Se’n reutilitzaren 45, els quals se 
subhastaren perquè necessitaven ser reparats i adaptats al nou sistema. Cada fanal va 
costar 18 pessetes. La resta es compraren. Cada fanal nou costà 40 pessetes. El preu 
incloïa les canonades d’alimentació de fluid i la instal·lació.

El plec de condicions consta d’11 punts, d’entre els quals destaquen els següents:

-Cada fanal nou es compon de: cos, cúpula, corona amb vidres dobles, crucillon, 
lleixa o rebranca de 3 peces, culot, placa, envàs, aixeta doble, candela i encenedor 
(com el que tendrà de mostra l’ajuntament).

-La col·locació dels fanals anirà a compte de l’adjudicatari, així com la instal·lació 
de les canonades i el seu enllaç amb la fàbrica. Tot per 45 pessetes cada fanal.

-El període d’instal·lació és de 15 dies. Es pagarà la feina la primera quinzena 
de gener de 1907.

La subhasta es va celebrar el 8 de gener de 1907 i es va adjudicar a Juan Serra Bennasar, com 
a únic concurrent, el 14 de gener de 1907. El 16 de gener de 1907 es va signar el contracte.

El 8 de març la comissió donà per bons els fanals instal·lats. El material retirat, incloses 
les canonades velles de la casa consistorial, passen a ser subhastades l’11 de maig com 
a ferralla.

Pel que fa a la distribució dels fanals als carrers de la vila, no se’n fa cap referència al 
projecte. Però s’ha de tenir en compte que la zona urbana no era gaire extensa i que 
ben bé hi hauria un fanal a cada cantonada. Com es pot apreciar a les fotos, encara 
queden restes de canonades en algun cap de cantó54.

53 AMSP-400. Subhasta d’adquisició dels fanals 
54 Hem de manifestar el nostre agraïment a Joan Campaner i Biel Capó que ens van donar noticia de l’exis-
tència de restes de canonades a algún cap de cantó.
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5.4. Sobre les tasques d’instal·lació i la inauguració del nou enllumenat

El 3 de gener de 1907 apareix al diari La Almudaina una notícia sobre la propera 
finalització dels treballs d’instal·lació de gas acetilè a sa Pobla, tanto la edificación de la 
fábrica como la colocación de las cañerías conductoras del fluido. Així mateix també felicita 
els propietaris Juan Serra Bennasar i Juan Comas Serra, por su incansable actitud y energía 
desplegada para que podamos ver en el plazo más breve posible convertido en realidad lo que 
hasta hace poco no había pasado de proyecto.

Al ple celebrat el 14 de gener de 1907, el batle manifestà que la inauguració era imminent 
i que en la subhasta no s’havien inclòs dues columnes d’enllumenat per a la plaça. No 
obstant això, les varen poder obtenir directament de la fàbrica per menys de 109 pessetes 
cadascuna gràcies al viatge que el senyor Serra Bennasar va fer a Barcelona55.

En les actes dels plenaris no s’ha trobat cap entrada referent a la inauguració de 
l’enllumenat, però sí que recull aquest esdeveniment una crònica de mossèn Joan 
Parera a la revista Sa Marjal56:

A les 5 de la tarde del dia 26 de janer de 1907, el Clero parroquial am Creu alsada, 
acompanyat de les Autoridats civils, judicial y militars, va a benehír solemnement sa fábrica 
del “Gas Acetilé”. Entrada de fosca en mitj d’una gran gentada reunida sa Plassa, el Rector 
D. Gabriel Pujol inaugurá s’alumbrat y després el segueis el Batle accidental D. Jaume 
Comes encenguent un artistic metxér. Durant un esquisit refresc sa música de Muro y de sa 
Pobla tocan passes escullides, mentres se fan brindis y se donen enhores bones als empressaris 
D. Juan Serra “Mel” y D. Juan Comes “Pelut”, poblers.

Igualment, el diari La Almudaina es fa ressò de la notícia el 26 de gener de 1907:

Por f in tenemos la satisfacción de ver nuestras calles claramente alumbradas por el gas 
acetileno. A las 5 en punto de la tarde las autoridades eclesiásticas salían de nuestro 
templo con la cruz parroquial con dirección a la Casa Consistorial para juntarse a las 
autoridades civiles, judiciales y militares, dirigiéndose al local de la instalación para 
solemnemente bendecirlo.

El cronista del diari explica que tot el poble va assistir a la inauguració i que després, 
a la plaça, el rector va encendre un fanal alimentat pel nou fluid. Posteriorment es va 
oferir un lunch, que va ser amenitzat per la banda municipal.

Per tant, segons aquestes referències, la instal·lació ja funcionava a finals de gener de 
1907. Des que el senyor Serra Bennasar havia sol·licitat el permís a l’octubre de 1906, 
només havien transcorregut 4 mesos, un temps rècord per a una instal·lació d’aquest 

55 AMSP-5551, F. 86V.
56 Sa Marjal, Tom. XV, F. 106.

tipus. És possible que abans de disposar de forma oficial de la concessió del servei, els 
treballs ja estassin en curs.

En les sessions plenàries següents s’acordà que mensualment. i per avançat, es faria 
saber al concessionari les hores que havia de romandre encès l’enllumenat. En la sessió 
plenària celebrada el 25 de febrer de 1907 es va aprovar el pagament de 2.610 pessetes 
pels nous fanals i per la modificació dels vells. S’han de sumar 29 pessetes pel treball 
del lampista i dels vidres modificats57.

La instal·lació inicial va comptar amb els 90 fanals previstos, però un cop el servei 
va estar en funcionament, alguns veïns varen trobar que el seu carrer no estava 
suficientment il·luminat i es queixaren al consistori. El regidor Juan Pericàs, en el ple 
de dia 9 de novembre de 1908, proposà la instal·lació d’un nou fanal al carrer de Muro, 
concretament a la cantonada amb al camí de Sant Antoni58.

5.5. Sobre els consums
En el ple celebrat el 18 de març de 1907 s’aprovà un primer compte del consum de 
gas acetilè per un import de 209,25 pessetes del primer mes de funcionament de 
l’enllumenat. Es considerà, per a cada fanal, un cabal de 10 litres, tot i que inicialment 
s’havia determinat de 1559.

Les despeses de consum dels mesos d’abril i de maig van ascendir a 197,43 i 188,02 
pessetes, respectivament. Pel que fa a l’enllumenat de l’ajuntament, que disposava 
del seu propi comptador de gas, la despesa va ser de 111,4 pessetes60. Després d’uns 
mesos de funcionament del nou servei, es va poder comprovar que el consum de cada 
fanal excedia els 15 litres que s’havien previst i es va haver d’abonar a l’empresari la 
diferència sobre els 10 que se li havien pagat el mes de març61.

Les factures dels mesos de juny i juliol van ascendir a 162 i 70,79 pessetes, 
respectivament. S’ha de tenir en compte que hi va haver un compte extra de 214,09 
pessetes per despeses de material destinat a l’enllumenat de la plaça durant el mes de 
juliol. Aquesta despesa extra es va produir per mor de la celebració de les festes de Sant 
Jaume, en què la plaça s’adornava amb una il·luminació especial62.

57 AMSP-5551, F. 95.
58 AMSP-5551, F. 193. En aquesta època el camí de Sant Antoni s’iniciava a la creu de can Fat (carretera d’Inca) 
i donava la volta al nucli urbà, en sentit contrari a les agulles del rellotge, acabant a la carretera de Muro.
59 AMSP-5551, F. 97V.
60 AMSP-5551, F. 111.
61 AMSP-5551, F. 112V.
62 AMSP-5551, F’s. 114V y 124.
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Cal fer esment que el consistori exercia un control important sobre el funcionament 
de l’enllumenat. A la factura d’octubre, de 148,78 pessetes, i a la dels primers 15 dies 
de novembre, de 130,38, se’ls va descomptar 0,84 pessetes com a penalització per no 
haver encès sis fanals63.

L’any 1908 es presentà un compte per un import de 572,98 pessetes, corresponent 
al període que va des de gener al 6 de març. S’imposà una multa de 34 pessetes per 
deficiències en el servei d’il·luminació64.

 

5.6. Sobre la caracterització de la societat poblera
El padró de l’any 1905 ha permès fer una anàlisi de la població activa i les seves 
ocupacions. El total de la població era de 6.954 habitants, d’entre els quals 2.184 
tenien un ofici o ocupació. La resta eren mestresses de casa o menors65. El padró també 
ha permès conèixer els contribuents que el 1906 tributaven en concepte de matrícula 
industrial66. Les següents taules -s’han conservat les professions en castellà, tal com 
apareixen en el padró- recullen aquestes dades:

Professió/
Activitat Quantitat % Professió/Activitat Quantitat %

Labradores 1.107 50,69 Alfareros 3 0,14

Jornaleros/as 558 25,55 Escribientes 3 0,14

Propietarios/as 66 3,02 Farmacéuticos 3 0,14

Carpinteros 63 2,88 Guardias civiles 3 0,14

Albañiles 40 1,83 Militares 3 0,14

Criados/as 33 1,51 Pescadores 3 0,14

Herreros 29 1,33 Veterinarios 3 0,14

Guardianes 28 1,28 Barberos 2 0,09

Industriales 27 1,24 Guardas jurados 2 0,09

Zapateros 24 1,10 Hojalateros 2 0,09

Comerciantes 21 0,96 Sombrereros 2 0,09

Costureras 19 0,87 Traficantes 2 0,09

Religiosas 14 0,64 Comadronas 1 0,05

Empleados 13 0,60 Contratistas 1 0,05

63 AMSP-5551, F. 135V.
64 AMSP-5551, F. 159.
65 AMSP-453 a 458.
66 AMSP-1864.

Comerciantes 11 0,50 Cuberos 1 0,05

Molineros/as 11 0,50 Empresarios 1 0,05

Tenderos/as 11 0,50 Ganaderos 1 0,05
Cortantes 

(carniceros/as) 9 0,41 Notarios 1 0,05

Horneros 8 0,37 Peones camineros 1 0,05

Tejedores 8 0,37 Porteros 1 0,05

Presbíteros 7 0,32 Pregoneros 1 0,05

Abogados 6 0,27 Religiosos 1 0,05

Taberneros/as 6 0,27 Sacristanes 1 0,05

Carabineros 5 0,23 Secretarios Ayuntamiento 1 0,05

Maestros/as 5 0,23 Secretarios Juzgado 1 0,05

Médicos 5 0,23 Soldados 1 0,05

Guarnicioneros 4 0,18 Telegrafistas 1 0,05

Total General 2.184 100,00

Activitat Núm. 
Contribuents Activitat Núm. 

Contribuents
Tejidos al por menor 1 Colorero 1

Mercería 1 Herrero 5

Harinas al menor 6 Panadero con venta 2
Vendedor vinos y 

aguardientes 25 Zapatero 4

Café 1 Total 80

Abacería 11

Café económico 1 Ordre Civil Núm. 
Contribuents

Vendedor de carnes 3 Comadrona 1

Muebles de pino 1 Farmacia 3
Carruaje alquiler 4 

ruedas 2 Veterinario 3

Polea sinfín 70 cm 1 Notario 1

Sierra sinfín 1 Secretario Juzgado 1

Fábrica de gaseosa 1 Total 9

Molino de viento 4 Total General 89

Carpintero 9
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La gran majoria de la població pertanyia al sector primari i, més concretament, a 
l’agricultura i cura de bestiar. Molts dels pagesos eren petits propietaris de terres. En 
canvi, els jornalers eren persones que no tenien propietats i que treballaven a jornal 
quan se’ls requeria en les tasques del camp. Per tant, al voltant del 76% de la població 
activa es dedicava a aquest sector, xifra que més o menys era semblant en els diferents 
pobles. En aquesta època, Palma concentrava gairebé tota la indústria.

Pel que fa a les dades de la matrícula industrial, apareixen petits tallers-ferrers, sabaters, 
forners, fusters, professions liberals, etc.-, però cap comparable amb una fàbrica.

Segons les dades obtengudes, es pot deduir que la fàbrica de gas acetilè del 1907 va 
ser una de les primeres instal·lacions de la zona que tenia l’envergadura de fàbrica. 
Potser es podria incloure dins d’aquest grup la instal·lació de fabricació de mobles. 
No es considera que els molins fariners, tot i pertànyer al sector industrial, puguin 
considerar-se com a fàbriques.

Al contracte s’indica que el servei es cobraria als particulars a 2,50 pessetes/m3. La 
qüestió era saber quins veïns volien contractar-lo, ja que la situació econòmica de la 
gran majoria no ho permetia. Com que no es disposen de les dades de contractació 
de particulars, el més lògic és pensar que només les famílies benestants podien gaudir 
d’aquest servei.

A la contribució industrial de 1908 apareix Serra Bennasar, que tributa per la fàbrica i 
registra una producció diària de 4.600 litres67.

La previsió de consum de l’ajuntament per a l’enllumenat de la població era de 15 litres/
hora per fanal. En els períodes de l’any de més llum solar se solien encendre unes 3 hores 
diàries. Per tant, el consum total era de 4.050 litres. La resta de la producció fins a arribar 
als 4.600 litres era el que restava disponible per als veïns que disposaven del servei.

5.7. El final de l’enllumenat per gas acetilè
Les actes dels plens municipals són una font molt important per a qualsevol treball de 
recerca. Com que no existeixen les corresponents al període comprès entre gener de 
1909 i juny de 1911, hi ha un buit d’informació important sobre el tema.

Al gener de 1912 es compliren els 5 anys de contracte acordats amb el subministrador 
de gas acetilè. Per aquest motiu, el consistori convocà pel 13 d’octubre de 1911 una  
subhasta per a l’adjudicació d’aquest servei68.

67 AMSP-2561.
68 AMSP-66, F. 18.

Una vegada celebrada, es va presentar una única proposta d’enllumenat per electricitat, 
que va ser acceptada. El sol·licitant va ser el senyor Miguel Casas Seguí, industrial i veí 
de Santa Maria, qui va dipositar la fiança establerta69.

Mentrestant, el contractista del moment continuava prestant el servei i passant les 
factures corresponents: 25,70 pessetes per l’enllumenat de l’ajuntament de setembre 
i octubre; 222,48 pessetes per l’enllumenat públic d’octubre; 279,92 pessetes per 
enllumenat públic pel període comprès entre dia 9 i 25 de novembre70.

El servei d’enllumenat per electricitat s’havia d’iniciar el mes d’abril de 1912. Com 
que l’acord no es va complir, es va haver de negociar una pròrroga del servei vigent. 
Així, Serra Bennasar va presentar unes noves bases per al període comprès entre el 20 
de gener i el 30 de juliol de 1912. Els punts que més en destaquen són els següents71:

-El preu havia de ser de 3 pessetes/m3.

-La instal·lació de pitons marca Bray de 10,5 litres s’havia de liquidar a raó de 15 litres, 
que era el que produïen.

-L’Ajuntament s’havia d’encarregar de l’encesa i apagada dels fanals. Havia de 
disposar  d’una hora per encendre’ls i de 45 minuts per apagar-los. Si no era així, se li 
comptaria una hora més de llum.

-No es penalitzarien les deficiències de l’enllumenat.

Malgrat que les noves condicions eren oneroses, s’acceptaren, amb l’excepció del 
segon punt. El contractista demostrà que realment subministrava els 15 litres i, a més, 
realitzà el treball d’encesa i apagada a canvi d’una compensació d’1 pesseta per cada 
dia que realitzàs el treball. Finalment, el consistori acceptà les condicions proposades72.

S’ha de dir que el senyor Miguel Casas Segui, guanyador de la subhasta d’enllumenat 
per electricitat, va cedir la concessió a Enrique Ordinas. Aquest nou contractista del 
servei d’enllumenat per electricitat sol·licità, l’abril de 1912, un ajornament fins al dia 
de Sant Joan. Al·legà retard en el subministrament de materials. Així mateix, comunicà 
al consistori que havia instal·lat tres models diferents de fanals a la cruïlla dels carrers 
Mayor i Misterio perquè es triàs el que més convengués.

El 17 d’abril de 1912 el senyor Serra Bennasar sol·licità deixar sense efecte el contracte 
d’enllumenat per gas acetilè perquè no trobava carbur a les principals fàbriques a causa 
de les inundacions73.Tot i que la sol·licitud causà rebombori en el consistori, no va ser 
69 AMSP-66, F. 20V 
70 AMSP-66, F’s. 22V y 25.
71 AMSP-400.
72 AMSP-66, F. 41.
73 AMSP-110.
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acceptada, ja que malgrat el nou servei d’enllumenat elèctric que havia de començar el 
24 de juny, segon les previsions, s’havia de preveure possibles incidències74.

Finalment, per les festes de Sant Jaume de 1912 es va inaugurar la central elèctrica, fet 
que va suposar la fi de l’enllumenat amb gas acetilè.

74 AMSP-66, F. 72V.

140

Imatges de l’encesa de fanals en els primers anys de l’enllumenat públic.

Annexos
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Projecte Compañía General de Alumbrado por Acetileno. Barcelona, 1902.
AMSP-712

Projecte de D. Juan Serra Bennasar. La Puebla, 1906. AMSP-712
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Retall Pla Geomètric Amillarament (1863-1863) amb la parcel·la 242,  
on es va edificar la fàbrica de gas acetilè.

Fotos carrer sa Llum ( Joan Llabrés).
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Foto de la Plaça (Any 1905 o posteriors). 
Propietat de la Família Pons de Binissalem (Arxiu: Joan Llabrés).

Restes de canonada al carrer Marina/Escola.

Restes de regata, canonada i fanal a la cantonada del carrer Major/Lledoner.
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L’anomenat Quarter Vell fou un edifici representatiu de l’arquitectura tradicional 
mallorquina a sa Pobla, segurament construït els segles XVI-XVII, correspon a uns 
propietaris amb un estatus socioeconòmic mitjà-alt. En principi, podria haver estat 
un edifici vinculat a una explotació agrícola, una possessió o una propietat més petita, 
o també una posada de senyors. Cap al 1916, el vicari Parera va escriure, en relació 
amb el Quarter Vell que aleshores hi vivien cinc famílies i que amenaçava runa. A 
començaments dels anys quaranta del segle XX fou enderrocat completament. I entre 
1946-471 la zona fou parcel·lada i els carrers Escola, Sant Jaume, Comerç i carreró 
de Sant Joan assoliren el traçat actual. L’edifici va quedar dins l’imaginari col·lectiu 
del poble i al llarg dels anys la boira del pas del temps n’ha desdibuixat la història. 
El present treball pretén esbrinar què fou realment el Quarter Vell, el seu ús, la 
relació amb l’antiga família de Son Pere, quins lligams hi va tenir el Capità Pere i 
la seva nissaga, quina relació hi tenien els Ferragut Cànaves. També, com va derivar 
a la denominació sa Fortalesa? Fou realment una fortificació militar? Amb les dues 
úniques fotografies que hem aconseguit i una documentació molt dispersa intentarem 
reconstruir la història del Quarter Vell de sa Pobla.

A.-  Sa Pobla d’ huialfàs antiga
A.a Llibre d’Estims de 1578. Sa Pobla antiga

Abans d’endinsar-nos en el tema concret del Quarter hem volgut traçar una pinzellada 
de com era la localitat de sa Pobla al segle XVI, data possible de la construcció de 
l’edifici. Al llibre Segon dels Estims Generals de l’any 1578 que es troba a l’Arxiu del 
Regne de Mallorca, s’hi consigna el nom de les 24 illetes que  conformaven el primitiu 
nucli urbà de sa Pobla, venen relacionades. I no en trobam cap que estigui relacionada 
amb el Quarter Vell, ni amb Son Pere2, que sí que la trobarem anys després. Cal dir 
que, primerament, els pobles es dividien en quarters o bé en illetes que solien prendre 
el nom del veí més destacat en un sentit o altre que vivia en aquelles parcel·les urbanes. 
Alguns exemples dels Estims del 1578 serien: illeta de Llorens Parayó, illeta de la 
viuda Poqueta, illeta del Rector i així fins a 24 noms. 

1 Programa de festes de Sant Jaume del 1946 i del 1947. L’enderrocament definitiu del Quarter Vell va tenir 
lloc mentre era batle en Rafel Barceló Tugores “Sion” entre 1942-46.
2 Família de Son Pere; era el nom dels propietaris del Quarter Vell, al llarg de segles.

Jeroni Boix de Berard en la seva publicació Viatge per l ’interior de l ’illa de Mallorca,3 
publicada el 1879, ens dona més dades de com era el poble a finals del segle XVIII. 
De la plana 291 a la 299 trobam que sa Pobla, en aquest final de segle XVIII, és per 
a Jeroni de Berard “un poble de vistosa simetria” a “imitación de la de Petra”. Berard ens 
informa que el nombre de carrers és de tretze “y forman un cuadrilátero”.

A.b Llibre del Cadastre de 1735.

Al Cadastre de 1735 de sa Pobla, sig.1835, pàg. 99,  trobam que a la illeta de Son 
Pere hi figuren 5 propietaris i que el Quarter Vell era propietat de Francesc Ramis 
i Ferragut. Aquest Francesc era doctor en Dret i, a banda de la propietat de la casa 
coneguda com Quarter Vell, en tenia 14 més dins el terme pobler, una d’elles era un 
molí de sang. Segurament era descendent i hereu del Capità Pere que havia finat 
trenta-dos anys abans sense descendència directa. El llinatge Ferragut els havia d’unir. 

A.c Llibre de Cobrança dels utensilis de 1825.

El poble surt repartit en 28 illetes. I en aquesta ocasió també surt la illeta de Son Pere, 
sense donar més explicació. Els noms d’aquestes han canviat substancialment de la 
llista que teníem de 1578.

3 En resum, el llibre diu que els carrers són llargs i en total han comptat 609 cases. Afegint algunes cases més 
del terme municipal s’arriben als 625 focs. A sa Pobla hi viuen aleshores 908 homes, 948 dones, 342 pàrvuls i 
vint eclesiàstics. Posteriorment, en passar a analitzar la riquesa industrial i agrària del poble, Berard ens informa 
que sa Pobla disposa de deu molins de vent i cap molí d’aigua. Diu que el poble no té fonts i parla d’horts regats 
mitjançant sínies. Som, per tant, lluny de l’esclat de molins de vent de finals del segle XIX i començaments del 
XX. El paisatge de sínies que descriu Berard ens dona una idea de sa Pobla molt semblant a com degué ser en 
temps dels àrabs. Així i tot “La Puebla” que descriu Berard és prou rica per a recollir 6.649 quarteres de blat, 
452 de civada i 3.556 de llegums. Els oliverars de prop de la muntanya donen igualment 2.400 “quartanes” 
d’oli. El cànem i el lli són també dues riqueses fonamentals dels poblers. La quantitat de cànem que anualment 
es treu és de 2.500 quintars i 1.000 de lli. Les vinyes, que també n’hi ha, produeixen 1.500 quartines. Sa Pobla 
té igualment, a finals de segle XVIII, 3.193 ovelles, 710 cabres i prop de 163 bous. Jeroni de Berard parla també 
dels torrents de Sant Miquel i el de Muro. Torrents que, històricament, quan han provocat inundacions, han 
estat el malson dels pagesos.
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El Quarter Vell està encerclat. Mapa Cadastral de 1859, nucli urbà de sa Pobla.

A.d Amillarament de 1862. 

El Diario de Palma del 19 de setembre de 1861, pàg. 3, ens dona notícia de la nova 
subhasta per a la construcció de nous fanals destinats als carrers nous que s’estan 
ampliant al poble. I sense fer-ne una relació concreta ens diu que el poble està en ple 
creixement urbanístic i poblacional. Per aquest motiu es preveu obrir nous carrers.

En aquell any el carrer Sant Jaume s’aturava al carrer Escola. Aquest no arribava al 
que avui dia és el carrer Comerç. El Quarter Vell anava de Sant Jaume a Comerç. La 
façana mirava cap al que avui dia és la plaça del Mercat, i al davant tenia una esplanada 
de grans dimensions, sense edificar. Continuava essent una casa aïllada a l’entrada del 
poble pel camí que anava a Pollença.

A l’amillarament trobam la casa que ens ocupa, però la situa al carrer de Son Pere 1. 
Avui dia correspondria el carrer del Capità Pere. No en sabem el motiu, ja que la seva 
ubicació no li correspon, però per qualque motiu li assignaren aquesta adreça. S’ha de 
dir que el carrer de Sant Joan tampoc no existia. 

El Quarter Vell, el 1862, tenia dos propietaris perquè la propietat s’havia dividit, eren 
Joan Vanrell i Seguí4 i Antoni Cànaves i Ramis. Dins l’amillarament són les referències 
928 i 1073. De la unió de les famílies Vanrell i Cànaves va néixer na Catalina5 de la 
qual parlava el vicari Parera el 1917 a la seva publicació de Sa Marjal.

B.- Recull d’escrits i publicacions sobre el quarter vell.   
B.a Revista Sa Marjal

Quan cercam referències o anotacions a la revista Sa Marjal, hi trobam: “Don Pere 
Antoni Ferragut i Cànaves, va néixer en el nostre poble i fou batiat pel venerable Rector 
Gabriel Bener i Mir el 15 de juny de 1631. Pertanyia a la riquíssima família de Son Pere 
que crèiem que era sa més noble i antiga de sa Pobla i que en els primitius temps habitava 
a la casa que sembla sa més vella  o antiga del nostre poble, qual és sa coneguda pes Quarter 
Vell que ja fa molts d’anys que amenaça runa i ha sofert moltes vicissituds i avui és 
habitada per cinc famílies que viuen separades per altres tantes divisions que estan dins 
la casa, que primer era sa casa de sa possessió de Son Pere que tenia ses terres a sa marjal 
ran de la Vila com ho assegura l ’anciana i noble senyora Catalina Vanrell i Cànaves que 
actualment hi viu”. Revista Sa Marjal núm. 70. Octubre de 1914.

A la mateixa revista, al núm. 99 del mes de març del 1917, podem llegir a la secció de 
necrològiques: “Ha mort repentinament Catalina Vanrell i Cànaves de Son Pere, viuda de 
72 anys. Era nobilíssima i de casa molt rica, la darrera persona que descendia directament 

4 També era propietari de la possessió de son Ferragut.
5 Va néixer el 1845.

del famós Capità Pere6. Ha tingut un funeral de braç major i s’ha donat llimosna als pobres 
que hi han assistit. Encara que era molt rara, era molt bona dona i llimosnera, que cada 
setmana solia donar 15 pessetes a nes pobres. Ha deixat el seu patrimoni repartit entre els 
Vanrells de Palma –els ha deixat son Ferragut- i els Cànaves de Mossa.” No especifica a 
qui va deixar l’edifici des Quarter Vell. Segons el testament va deixar 12.000 duros a 
repartir entre els pobres. No sabem si els varen repartir. 

B.b  Llibre Sa Pobla. La gent, el medi, la història

Quan parla de la figura del Capità Pere Antoni Ferragut Cànaves, al segle XVII, diu: 
que va néixer el 1631 i que pertanyia a l ’antiga família poblera de Son Pere, una de les 
més riques de l ’època7tenia la casa pairal al Quarter Vell a l ’actual “ca ses monges” al carrer 
Capità Pere.

Aquesta afirmació  -la de ca ses monges- ens resulta poc consistent. Al llarg del temps 
s’ha alimentat aquesta confusió i sembla que va ser causada per una conferencia. 
Aquesta afirmació dels autors de llibre possiblement fou agafada de l’opuscle publicat 
el 1967 de la conferència realitzada a sa Pobla per Gabriel Cortés i Cortés titulada 
“Esbós biogràfic del Capità Pere” de la qual parlarem a continuació. 

B.c Alexandre Ballester Moragues.

A la seva obra Àlbum del temps. Històries Pobleres, publicà un article titulat: “El nostre 
barri vell”, en el qual, a banda del text, insereix la fotografia datada el 1916 amb la 
gent al davant del Quarter Vell. En fem un resum: Aquest carrer de Sant Joan avui 
ha quedat reduït a un simple carreró sense sortida entrant pel carrer de Sant Jaume. 
Abans travessava  fins al carrer del Comerç8 passant per davant de les cases potser 
més velles del poble com eren les conegudes pel Quarter Vell de les que no en queda 
actualment cap pedra. Quarter vell vol dir barri vell, raval vell ja que era el nucli més 
antic de sa Pobla abans de l’acte fundacional de Jaume II. No tenia res a veure amb 
organització militar.

Cap al 1638, l’estratègia militar de l’època, va designar sa Pobla com a cap sectorial de 
defensa al nord de l’illa. A la circumscripció de sa Pobla  hi corresponien els homes 
6 Pere Antoni Ferragut Cànaves, conegut popularment amb el nom de Capità Pere (Sa Pobla, 15 de 
juny de 1631- 27 de juliol de 1702) fou un capità de sa Pobla. Nascut dins la família de Son Pere de sa Pobla, 
una de les famílies més riques de la vila. Fou germà del propietari de la possessió poblera de Son Ferragut. 
Fou capità de milícies ciutadanes i participà en les campanyes militars de Flandes amb Felip IV d’Espanya. 
Després, fou nomenat comandant de la Capitania General de sa Pobla, que integrava els municipis de Campa-
net, Muro, Santa Margalida, Inca, Selva, Pollença i Alcúdia, a més de sa Pobla. Sabem poques coses de la seva 
vida, la majoria pel testament que va redactar abans de morir
7 Que donava nom a la illeta que actualment està compresa entre els carrers Capità Pere-Escola-Sant Jau-
me-Crestatx. Actualment a sa Marjal propera al prat de l’albufera continuam donant nom a una zona o predi 
com de Son Pere i al camí que el travessa. En teoria, i segons les ordenacions del rei Jaume II, cada illeta es 
componia de quatre solars equivalents a una quarterada (7103 m2). Una de les parts més antigues de sa Pobla 
era la del carrer Gran, antic camí de Sineu a Pollença. És l’únic carrer que surt de les antigues quadrícules 
formulades el 1300. 
8 El 5 de desembre del 1950 canviava de nom el carrer Cementeri per carrer Comerç.
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armats, en cas d’emergència, de Binissalem, Campanet, Inca, Muro, Pollença, Santa 
Margalida, Selva i els propis de sa Pobla. La necessitat d’allistaments, concentracions 
eventuals, naturalment, es realitzaven en el barri vell, on hi havia una sòlida construcció, 
amb murs de defensa, com era l’edifici de sa Fortalesa9 o des Quarter Vell, nom ben 
expressiu, però que no era més que un magatzem, no una caserna. Hi ha inventaris: 
tres barrils de pólvora, vuit morrions de bales, al llibre de la Capitania General de sa 
Pobla, armament prou escàs per a tanta, teòrica, tropa.

Certament, el Capità Pere Antoni Ferragut i Cànaves nascut el 15 de juny de 1631, va 
pertànyer a l’estament militar. Fou capità de les milícies ciutadanes i després de lluitar 
en les guerres de Felip IV, va ser nomenat comandant de la Capitania General de sa 
Pobla. Però el Quarter Vell no era un quarter-fortalesa, ni mai, la casa-posada de la 
família de Son Pere en el carrer, ara Capità, fou coneguda, ni de prop ni de lluny, amb 
el nom de Quarter Vell.

9 El mot de sa Fortalesa surt per primera vegada quan s’obri un carrer nou, que quedaria com de sa Fortalesa 
el 1822. SIQUIER 1984 diu que l’espai immediat a la casa des Quarter Vell era conegut com l’espai de sa 
Fortalesa.

B.d Conferència sobre Es Capità Pere de Gabriel Cortés i Cortés. 1966.

Sembla, de moment, que arran d’aquesta conferència que situava es Quarter Vell a 
l’actual casa de les monges Franciscanes; comença una troca o enfilall d’embulls. Sense 
cap fonament ni document, Cortés va fer aquesta afirmació, que fou ben acollida pels 
poblers de l’època, sense ser qüestionada, fins ara. Cortès va escriure “En morir va 
deixar dues cases a sa Pobla amb els corrals respectius, les quals formaren després un sol 
immoble conegut amb el nom de Quarter Vell, situat en el carrer que ara du el seu nom del 
Capità i que ocupen les monges franciscanes. Estam convençuts, pel que hem recopilat 
fins ara, que aquesta afirmació es falsa i ha creat confusions greus al tema i a la gent 
de sa Pobla.

C.- Les milícies a Mallorca. Segles XVI i XVII

Cap al 1530, després de les revoltes de les Germanies, s’engegà una reforma en 
profunditat de les milícies. Fins aleshores a Ciutat cada gremi tenia una companyia 
d’armes, en total havien estat vint-i-una, que quedaren reduïdes a sis, una per cada 
parròquia de Ciutat. L’Església hi jugarà un paper  rellevant que no havia tingut abans. 
L’exclusiva que havien tingut els gremis per prendre les armes en cas de necessitat 
estava perduda. Aquesta fou una de les tantes conseqüències de les Germanies. En 
l’àmbit de l’imperi espanyol, la reforma dels exèrcits iniciada pel Gran Capitán, creant 
els Terços d’Infanteria10 i una nova cavalleria més lleugera aconseguiran, juntament 
amb la introducció de les noves armes de foc, capgirar les tàctiques militars de l’època. 
A la part forana es creen quatre terços amb les respectives companyies per cada 
municipi. Eren els de: sa Pobla,11sant Llorenç, Campos i el de Muntanya. El terç de sa 
Pobla estava compost per les companyies d’Alcúdia, Muro, Pollença, Santa Margalida, 
Selva, Campanet i Inca. Els comandaments d’aquestes unitats eren elegits pels jurats 
de les universitats i actuaven a les ordes del virrei. A principis del XVII era el virrei qui 
nomenava els càrrecs. Altres forces organitzades eren els artillers de torres i castells 
costaners, que actuaven de manera independent. No tenim documentació que constati 
l’existència de cap quarter o edificació militar a sa Pobla. Al llibre de Capitania General 
de sa Pobla del segle XVIII hi ha relacionades les armes i els homes preparats en cas 
que fos necessari entrar en batalla. S’indica que a la casa del Capità Pere, coneguda 
com es Quarter Vell, hi ha relacionada una petita quantitat de pólvora i dues armes. 
Segurament era material propietat del capità, i cadascun dels homes de la Companyia 
guardava les seves armes i la pólvora a casa seva.

10 El terç era una unitat militar d’infanteria de l’exèrcit de la monarquia hispànica durant l’època de la Casa 
d’Àustria comprès entre el 1534 i el 1704. Estaven agrupats en tres mil infants professionals, durament entre-
nats i disciplinats. Aquesta unitat militar d’elit va ser respectada i temuda, considerada gairebé invencible fins 
a la “batalla de Rocroi”. Els Borbons els substituirien pels regiments. 
11 Al segle XVI encara es deia per la gent i als escrits, la Pobla d’Huyalfàs.
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D.- Es Quarter Vell com a representant de l’arquitectura tradicional popular 
mallorquina.  Notes i comentaris.

Es tractava d’un edifici que seguia les directrius constructives de l’arquitectura 
tradicional i popular mallorquina. Jaume Andreu Galmés, professor d’Història de 
l’Art i especialista en arquitectura popular mallorquina ens fa un interessant comentari 
de què era l’edifici del Quarter Vell i els seus elements arquitectònics. Les dues 
úniques fotos que tenim del Quarter i que publicam en aquest treball, ajudaren aquest 
especialista a fer-nos-en aquesta descripció. 

La tipologia constructiva (tipus de portals, finestres, etc.) fa pensar en una construcció 
aixecada entorn dels segles XVI-XVII. A partir de les fotografies es dedueix un edifici format 
per un buc principal, més alt, de dues crugies (aiguavessos), amb dues plantes i coberta a dos 
vessants. Aquesta volumetria és la més representativa de les cases tradicionals mallorquines. 
Segurament tenia una planta rectangular, però a la fotografia més recent es veu que ja s’ha 
esbucat la part posterior de l ’edifici.

A aquest buc principal se n’hi va adossar un altre de forma perpendicular, més baix, però que 
també devia tenir dues alçades. Aquest buc secundari sabem que almanco tenia un aiguavés, 
però possiblement en podia tenir dos i una coberta també a doble vessant. Sembla que aquest 
buc també seria del mateix temps que l ’original, cosa que deduïm a partir de la finestra grossa 
que es veu en una de les fotografies (amb un reixat), la qual presenta el mateix tipus de 
dimensions i fillola que les de la planta alta del buc principal.

La façana principal de l ’edifici crec que seria la que es veu a la fotografia en què apareixen 
persones, ja que és la que presenta el portal principal d’ingrés (portal forà) i està orientada 
cap al sol (entre el llevant i migjorn).

La tècnica constructiva dels murs (parets mestres) és la característica de l’època en les cases 
tradicionals, la pedra en verd. Té les cantonades, portals i finestres ben treballats amb mitjans 
de marès, la qual cosa indica qualitat de l’edifici i un estatus important del seu propietari. N’hi 
ha prou de veure com estan acabades les cantonades, el portal principal i les finestres amb fillola. 

S’ha de dir que aquest buc presenta unes obertures que semblen originals i unes altres 
que podrien ser posteriors. Les originals serien, a la façana principal, el portal d ’arc 
de mig punt (que porta dalt una rajoleta amb el número 2). Aquest està inserit en un 
carcanyol i dalt de la clau del portal es veu un requadre tallat on possiblement anava 
un escut subjectat. Aquest escut possiblement era en relleu de pedra, i si es conservàs, ens 
podria donar informació sobre els propietaris, la família o institució, de l ’edif ici i sobre 
la data de construcció. De totes maneres, s’ha d ’anar alerta amb els escuts, sovint poden 
estar posats amb posterioritat a la construcció de l ’edif ici. També, les dues f inestres de 
la planta alta, amb f illola, serien originals, ben igual que les altres dues que veiem a la 
façana lateral. Precisament, a la façana lateral també serien originals els dos f inestrons 
en esplandit de la planta baixa, situats un davall cada f inestra. Aquesta disposició és 
molt característica en l ’arquitectura tradicional mallorquina. Respecte al buc secundari, 

possiblement l ’única obertura del moment original de la construcció sigui la f inestra del 
reixat ja esmentada.

A partir de les imatges copsam que és un edifici que ha sofert moltes reformes i intervencions 
al llarg de la seva història. Això es pot deduir de les nombroses finestres i finestrons  de 
la construcció original que apareixen paredats totalment o parcialment, gairebé tots els de 
la planta alta del buc principal, o dels diferents referits de morter. Per altra banda, hi ha 
obertures que semblen posteriors a la construcció original, tot i que, en el moment de fer-se 
les fotografies, ja podrien tenir uns quants segles; és el cas del segon portal, d’arc de mig punt, 
del finestró en esplandit que hi ha damunt i del finestró, tipus espitllera, que hi ha prop de 
la cantonada, o del finestró amb fillola que hi ha damunt el tercer portal (el que té un cossiol 
damunt). El tercer i el quart portal també semblen posteriors a l ’original. 

Pel que fa als diferents referits de morter, a la façana principal, crec que almanco es 
distingeixen referits de tres moments diferents. El referit més ben conservat és el de la zona 
de la planta alta del buc principal, amb el qual també es va referir una de les finestres 
grans que llavors ja estava tapada. Aquest referit també es veu a part de la façana del buc 
secundari i damunt el segon portal. En canvi, la façana lateral no té aquest referit més 
acabat i presenta un referit que només cobreix les juntes de les pedres. La cornisa de la façana 
lateral, on hi ha la canal de zinc –afegida posteriorment- podria no ser l ’original. Respecte 
als dos contraforts, possiblement tampoc siguin del moment original de la construcció, si bé, 
semblen bastant antics.

Les interpretacions que podem fer de les reformes que es veuen són a manera d’hipòtesi. 
Per una banda, el fet que les finestres de la planta alta del buc principal apareguin tapades 
ens planteja diverses opcions: que poguessin haver estat tapades ja des d’un principi o 
posteriorment. El cert és que quan a una planta alta es feien unes finestres amb aquestes 
dimensions i proporcions, i amb l ’acabat amb fillola, era perquè es corresponia a un espai 
utilitzat per habitatge. Recorden les de les cases de possessió o de posades senyorials dels pobles 
de Mallorca, on els senyors, els propietaris, solien tenir els seus estatges en la planta alta. Des 
del moment que es troben tapades, indica que no es feu ús de la planta alta per habitatge, sinó 
segurament de magatzem.

Per altra banda, és molt singular en aquest edifici veure la presència de quatre portals a la 
façana principal: el que ja hem establert com original i els altres tres, que podrien ser posteriors. 
Aquest fet és inusual en l’arquitectura tradicional mallorquina, tant si es tracta d’una casa 
unifamiliar com si es tracta d’una casa de possessió o posada de senyors. L’obertura d’aquests 
portals respon segurament a uns canvis d’ús de l’edifici, ja que tots són portals de dimensions 
i acabat propi d’espais d’habitatge, cosa que corrobora el referit de calç que presenten tots els 
portals en els brancals (rebranques). Això fa pensar que l’edifici es va habilitar per diversos 
habitatges autònoms o independents un de l’altre. Per tant, almanco tendríem quatre habitatges, 
segurament unifamiliars. El fet que es convertissin en habitatges independents també es pot 
deduir de la presència d’una rajoleta amb el corresponent número damunt cada portal, tot i que 
el portal segon ha perdut la rajola, es veu el requadre on estava clavada.
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En conclusió, podem dir que es tracta d’un edifici representatiu de l’arquitectura 
tradicional mallorquina, segurament dels segles XVI-XVII, propi d’uns propietaris 
amb un estatus socioeconòmic mitjà-alt. En principi podria haver estat un edifici 
vinculat a una explotació agrícola, una possessió o propietat més petita; o també una 
posada de senyors o d’alguna institució religiosa. És evident que l’edifici original ha 
sofert reformes, vinculades especialment a canvis en l’ús de l’edifici. Cal destacar la 
fragmentació, com a mínim en quatre habitatges. Segurament aquesta era la utilitat 
que devia tenir l’edifici quan es va fer la fotografia amb tota la gent a la carrera. Per la 
vestimenta i el posat, sembla gent humil. Poder saber el motiu o motius i el moment o 
moments de les reformes, com tapar les finestres de la planta alta i de la fragmentació 
en diferents habitatges independents, és per a mi ara per ara impossible.

E.- Les fotografies del Quarter Vell.

Les dues fotografies, que s’han conservat, i que s’adjunten al treball, estan fetes en 
moment diferents, no gaire llunyans en el temps, perquè a les dues apareix el mateix 
cossiol a la finestra de damunt el tercer portal. Però la més antiga és la que hi apareixen 
les persones, ja que a l’altra fotografia, ja hi ha part del mur del buc secundari 
enderrocat, fins al contrafort, a l’indret on hi havia la finestra amb el reixat. A més, 
també ja apareix enderrocat part del mur de la façana lateral.

F.- Conclusions sobre el Quarter Vell.

Construcció civil, vinculada a l’antiga família de Son Pere. Un dels seus màxims 
representants i propietaris fou el conegut Capità Pere. No va tenir un ús militar. 
Situada a l’entrada del poble pel camí des Cementeri o de Pollença. Catalina Vanrell i 
Cànaves fou la darrera representant i propietària de la família de Son Pere, va morir el 
1917. El Quarter fou enderrocat entre 1942 i 1946. Avui dia estaria situat a la cruïlla 
dels carrers Comerç, Escola, Sant Jaume i carreró de Sant Joan. L’edificació no va estar 
ubicada a la illeta que actualment ocupen les monges franciscanes.
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Recorregut de les fires pobleres
i la creació del mercat dominical
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Aprofitant que enguany se celebra el 30è aniversari de la “FIRA DE TARDOR”, 
m’ha portat a fer un recorregut de les nostres fires, ja que, des de la primera fira que se 
celebrava antigament –el primer divendres del mes de novembre, i el dissabte, el “firó”-
-  al dia d’avui, són bastants els canvis que les nostres fires han tingut.

  Entrant en matèria, estareu d’acord que les fires no eren festes com les entenem avui 
en dia, sinó que eren punts anomenats d’intercanvi comercial. La majoria d’intercanvis 
de productes agrícoles i de bestiar, lògicament, es realitzava a la plaça, on hi havia els 
escrivents del rei. Pensem que hi havia la figura del mostassaf, un funcionari públic 
que controlava els pesos, les mesures, els preus. Consultat el Llibre d’extracció d’oficis, 
a l’Arxiu Històric de Mallorca, de Lladó i Ferragut, l’autor deixa escrit que el primer 
mostassaf que va ocupar aquest càrrec, al poble d’Huialfàs, fou un tal Sr. Guillermo 
Segui, l’any 1351. En el cas d’Inca es va nomenar l’any 1320.

D’aquesta primera fira, que se celebrava el primer divendres del mes de novembre, 
com el dia del firó, en dissabte, són bastants les publicacions que n’acrediten 
l’existència. Entre elles, per exemple, El Die Balearen, en què l’Arxiduc, quan es 
refereix a sa Pobla, escriu “Cada año se celebra una feria el 11 de noviembre, que suele 
verse muy concurrida”.

A Sa Marjal, són bastants les referències que hi trobam, en una de les quals el vicari 
Perera escriu: ”Novembre dia 7, Avuy es sa fira qu`es de ses me´s concorregudes de Mallorca, 
a la qual no hi  falta na Simona, en ses castanyes, ni es bons torrons d´Inca. Es passeig 
des Vaumar esta tot ple que vesa de fadrinetes ben endiumenjades que cerquen firar colque 
enamorat, encara que sia viudo. ! Ja n´hi ha de fam, i no es de torro!”.

“El tio Perico amb les seves juguetes i seu bon humor, no es ture de cridar vint i nou, vint i 
deu, comprau un asse i anirou a peu”.

 A una  altra crònica, de mossèn Parera, del dia 15 de novembre de 1925, llegim: “Avui 
divendres es sa fira principal de sa Pobla, però axi com plou tot lo sant dia resulta tan roada 
que ningú va firar. En canvi un poc antes de les onze arriba amb un auto el Sr. Gobernador 
civil D. Josep Pérez, a can Fat hey ha un arc que diu “La Puebla al Governador” i en la plaça 
un altre que du aquets lletrero “VIVA LA UNION PATRIOTRICA” a la sala Consistorial 
es Batle Sr. Miquel Crespi fa un discurs en que despres de dornarli la benvinguda, demana 
la seva ajuda per fundar una escola graduada”.

També a la revista local “El Terruño”, en el núm. 93, pàgina 85, podem llegir: “Con 
motivo de celebrarse la primera feria el viernes dia 9 y el firó el sábado todas nuestras 
“madones” salían cargadas de la plaça con sus compras, pues este dia es el obligado para hacer 
acopio de distintos enseres domésticos, Los turroneros agotaron todas las existencias”.

Com hem vist, és bastant la informació que tenim d’aquesta primera fira i del firó, 

però en el dia d’avui, no he trobat la partida de la primera inscripció (el naixement) 
d’aquesta primera fira i firó.

En canvi són bastants els documents que es troben d’altres pobles, de l’existència de 
mercats o fires.

Per exemple tenim el cas del nostre poble veí, Pollença, que Antoni Mayol, en el llibre 
titulat “La festa a l’època medieval 1350-1450”, ens presenta un document, de l’Arxiu 
Municipal de Pollença, que literalment podem llegir: “El 1448 Jaume Cànoves no podia 
penyonar una egua i davant el batle reial al·legava mercats: ço és disapte en Ciutat, dimecres 
a Sineu, dijous a Incha e dilluns assí en lo mercat de Pollença”. 

En el volum III, de “La història del poble de Llucmajor”, l’autor, Bartomeu Font 
Obrador, va escriure que el dia 16 de juliol de 1542 el consell de la vila va acordar 
demanar al rei permís per poder celebrar un mercat setmanal i fires, com ja existien en 
els pobles de Sineu i d’Inca. 

La resposta de Carles V va ser favorable a la petició, i fixava el dia de mercat en 
divendres, i les fires se celebrarien entre el dia de sant Miquel (29 del mes de setembre) 
i sant Lluc Evangelista (18 del mes d’octubre). Però no arribà ben bé la fira, ja que, 
arran del privilegi d’organitzar les fires concedides a Llucmajor, els consells dels pobles 
d’Inca i de Sineu varen interposar una sèrie  de plets. També consta, a l’expedient 
titulat “Per la fira de Llucmajor: satisfà. Procés original y sentencia de las fires de Sant 
Miquel a favor de la vila de Llucmajor i contra la vila d’Inca”. La data de la primera 
de las reials fires del poble de Llucmajor va ser el setembre 1546. En els mots darrers, 
Font escriu: “El Consejo de Llucmajor se apresto a celebrear por vez primera sus ferias, 
salvando el privilegio en toda su integridad y eficàcia; a su novedad, la convocatòria de la 
tercera feria de Mallorca, se unia su popularidad por haberse publicado en todas y cada una 
de las villas foráneas sus sentencias mediante pregones publicos, cuyo proceso el pueblo debio 
seguir con el major interès ya que se ventilaba en contradicción manifiesta nada menos que 
un rescripto del propio Rey”.

 El rei decreta que el punt de partida de les fires d’Inca serà el proper diumenge, havent 
passat la diada de sant Lluc (dia 18 del mes d’octubre). 

És a dir, passat sant Lluc, els tres primers diumenges és fira a Inca, 1a. fira a sa Pobla 
(divendres, dissabte firó); el segon diumenge del mes de novembre, fira a Pollença, i 
el dilluns firó; i el proper dijous se celebra el famós Dijous Bo. Com veiem aquest és 
l’ordre en què es realitzaven les fires de tardor. Les de primavera, les comença el poble 
de Sineu amb el primer diumenge del mes de maig. Els sineuers li donen el  nom de 
“la fira de maig”.

Consultat el llibre d’actes municipal, en la sessió plenària del dia 24 del mes d’octubre 
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de l’any 1886 (enguany se’n celebra el 135è. aniversari), podem llegir: “Seguidamente 
se trató respecto a la conveniència de la creación de dos ferias, sin perjuicio de la que viene 
celebrando desde hace tiempo, dada la importància que tiene adquirida esta población 
como la creación de un dia de mercado semanal y despues de disentirlo quedo asi acordado, 
señalando como día de mercado los domingos y las dos ferias de nueva creación en los dos 
últimos domingos del mismo mes de noviembre (sig.60 AMSP).

Per la documentació consultada, he arribat a la conclusió, que durant bastants  d’anys, 
aquestes dues fires de nova creació es convertiren en un mercat dominical.

A la revista Sa Marjal no he trobat cap nota que faci referència a aquestes dues fires de nova 
creació. El vicari Perera sols es limita a presentar uns llistats de productes i preus del mercat.

Dins la revista El Terruño, també hi he trobat informació. Vegem-ne alguns exemples:

En el núm. 95, de 2 de desembre 1928, podem llegir: “tercera i ultima feria anual de 
La Puebla, con gran animación se celebro en esta villa la ultima feria con un gran surtido 
de toda classe de frutas hortalizas y objetos manufacturados. En la albóndiga se efectuaron 
muchas transacciones de compra de habas”.

Els meus avantpassats, em contaven que els poblers tenien el costum, o la necessitat, 
de dir als menestrals “Ja ho arreglarem, ja ho comprarem, o ja ho pagarem, per ses fires”.

Tenim constància que per les fires, es tancava l’any agrícola (es compraven els porcs 
d’engreix, i es passaven comptes amb els menestrals, es pagaven les rendes, es deixaven 
lloguers per agafar-ne d’altres, etc, etc.)

 Una de les notes que ho acrediten és a la revista local El Terruño amb data 13 de 
novembre 1927,  on podem llegir: 

“Con ocasión de las ferias de esta villa, son varias i distinguidas las familias que pasan 
temporada en esta”. 

Podem dir que sa Pobla gaudia de tres fires, un firó i un mercat dominical, en la 
seva total plenitud. A la mateixa revista (El Terruño núm.  88), es manifestava amb 
escrits com aquest: “Nuestra plaza presenta los domingos un aspecto animadisimo, mas que 
mercado parece una feria”.

Com hem vist, les fires i en especial el mercat dominical, gaudien de molt  bona salut. 
Fins que el dia 19 del mes d’abril de l’any 1905, el ministre de Treball va aprovar una 
Reial Ordre titulada “R.O. de la Ley de Descanso Dominical”,   

L’Ajuntament va presentar-hi al·legacions, indicant que cada diumenge es duia a 
terme el mercat dominical, i que en els dos darrers diumenges del mes de novembre 
se celebraven fires. 

El recurs va ser desestimat per part del Ministeri, però l’Ajuntament tornà apel·lar, 
demanant que es pogués celebrar el mercat dominical, i les dues fires, adjuntant 
també els informe de les alcaldies dels pobles de Muro, Santa Margalida, Llubí, Inca, 
Campanet, Búger, Pollença, i Alcúdia,  insistint que a sa Pobla ja es realitzaven mercats 
dominicals abans que entrés en vigor la “Reial Ordre.de descans dominical”.

 D’aquesta darrera al·legació, l’Ajuntament no rebia contestació, i aprofitant el viatge 
a Madrid, amb motiu de la festivitat del rei (ja que es va convidar a una representació 
de cada un de tots els ajuntaments d’Espanya), i en el cas de sa Pobla, aquesta estava 
encapçalada pel batle, el Sr. Miquel Crespi, l’enginyer, el Sr. B. Comas, i el Sr. Pedro José 
Siquier. A la ciutat de Madrid els esperava el Sr. Joan March Ordines, que en aquella 
data era diputat de “Les Corts Espanyoles”, per ajudar-los en la possible resolució, ja 
que feia bastants de mesos que s’havia sol·licitat i encara no tenien contestació.

El dia 19 de febrer de l’any 1926 es rep aquest comunicat del rei, on textualment 
podem llegir: 

“S. M. el Rey, se ha servido disponer que se conceda la excepción solicitada por el Ayuntamiento 
de La Puebla para el mercado, que tradicionalmente vienen celebrando todos los domingos 
y para las dos ferias anuales que se celebran los dos últimos domingos del mes de noviembre, 
pudiendo  permanecer abiertos los comercios durante las horas de aquellos, sin perjuicio de los 
derechos que los dependientes reconocen las disposiciones vigentes sobre la materia. 

De R.O, lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V.E. Madrid 19 FEBRERO 1926”.

Les fires varen continuar i el mercat dominical també.

Ens trobam en la dècada dels anys 1950. 

Són bastants els escrits del Sr. Alejandro Cuéllar, el Sr. Jaume Gelabert, el Sr. Alexandre 
Ballester i d’altres que, a la revista “Vialfás” escrivien que la primera fira del divendres, 
com el firó, estaven a les darreres; és a dir, que no gaudien de bona salut.

En el núm. 18 podem llegir: ”la feria es algo que año a año va perdiendo vida”.

Dia 28 del mes de novembre de l’any 1959, el Sr. Cuéllar escriu: ”Lastima que todos los 
años tengamos que presentir que es un algo que se muere...”

En canvi en el mateix número podem llegir: “La última feria, celebrada el domindo dia 
29 mes pasado estuvo muy animada...”

A mesura que els anys passaven, només quedarien les fires dels dos darrers diumenges 
del mes de novembre, que també, a poc a poc, s’estan apagant, deia el Sr. Jaume Gelabert.
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També el Sr. Alexandre Ballester, va deixar escrit en la revista local Vialfás, l’any 1957, 
el següent: “Si se quiere continuar con ellas (las ferias) como centro de interés y no como 
meras tradiciones, hay que darles un carácter nuevo de acuerdo con los tiempos que vivimos: 
exposiciones de maquinaria agrícola, concursos de ganado, demostraciones de nuevas técnicas 
de cultivo. En fin, algo que de una razón de ser a algo que lamentablemente la va perdiendo.”   

Per donar un nou impuls, a la fira del darrer diumenge del mes de novembre (tercera 
fira) de l’any 1975, un grup d’artistes poblers, i amics del mateix cercle i ambient, 
impulsaren el que seria la primera Trobada de Pintors. Se’n celebraren quinze edicions 
(la darrera l’any 1990), amb bastant d’èxit. D’aquesta manera agafà força la tercera fira, 
i així va anant morint la segona.

El gradual llanguiment de las fires obeïa al fet que, amb el pas dels anys, el sentit, 
l’essència, el significat i els interessos anaven canviant, per un progrés que duia noves 
ofertes i noves oportunitats.

Els dies 23 i 24 del mes de novembre de l’any 1991, es va instituir el que seria la primera 
fira de tardor, va ser la primera que es va batejar a Mallorca amb aquest nom ”Fira de 
Tardor” i la seva institució va obeir al fet inqüestionable de la gradual pèrdua d’interès 
i de l’esperit ancestral de las fires. Això succeí en quasi tots es pobles de Mallorca, i 
lògicament el nostre poble (sa Pobla), es va afanyar a adaptar les fires tradicionals a 
uns nous temps, introduint-hi diferents esdeveniments, amb nous continguts i un nou 
esperit, ja diferent del que caracteritzava les fires d’antany.

Les primeres edicions, d’aquesta “Fira de Tardor”, es varen veure molt lluïdes i amb 
bon criteri, amb la implicació de “l’Associació d’Empresaris i Comerciants Locals”, 
amb el suport  de l’Ajuntament de sa Pobla.

Va ser, el dia 19 del mes de novembre de l’any 1995 (diumenge, segona fira), que per 
primera vegada es va organitzar la Trobada de Xeremiers, i la Fira de Luthiers.

Així com pessaven els anys i les fires, també s’anava esfumant aquella eufòria de  la 
Fira de Tardor, començant pels empresaris i comerços, que no podien fer front als 
costos econòmics del muntatge dels estands per exposar els seus productes. Aquest fet 
i d’altres, varen dur que, any rere any, s’anassin retirant paulatinament els muntatges 
que es feien a la plaça Major. Però la Fira de Tardor, havia de continuar. De fet, l’equip 
de govern municipal, organitzà uns equips de voluntariat perquè efectuessin un 
muntatge temàtic a tota la plaça Major, en substitució dels estands que muntaven els 
empresaris i comerços amb anterioritat. Com ja he comentat anteriorment, aquests 
muntatges temàtics, també foren molt exitosos; uns dels primers temes es va dedicar a 
les rondalles mallorquines, una altra edició es va dedicar al parc natural de s´Albufera, 
a les olors, etc, etc.

Però com he dit abans, els anys passen i les fires també. Els grups de persones, 
encarregades dels muntatges temàtics de la fira, a la plaça Major, estaven acabant els 
recursos, es cansaren, i a més, el grup de voluntaris ja no eren els mateixos d’abans, 
anaven canviant, segons l’equip de govern municipal del moment.

Ens trobam en el mateix segle XXI, l’any que va ser declarat com el “Año del Quijote”, 
any 2015. A sa Pobla es va declarar la primera ”Fira de l’Arròs Pobler”, en substitució 
del que havia estat l’esplendorosa Fira de Tardor.

El que a dia d’avui no ha canviat són les dates dels dos darrers diumenges del mes 
de novembre.

En conclusió:  l’amo en Francesc Bonnín Llitrà, de malnom “Calent”, l’any 1984, ja deia:

“Avui ningú espera ja ses fires per anar a comprar, amb sa quantitat de negocis i comerços que 
hi ha, tothom pot comprar lo que vol quan vol, i per això ses fires ja no tenen sa importància 
d’un temps.”

 Trenta-set anys després d’aquest raonament que feia l’amo en “Calent”, em demano 
jo: què diria avui?.

Amb tantes i tantes fires que tenim a Mallorca, de nova creació, i que se solapen 
unes amb les altres (i que els venedors no poden participar en totes), fa uns anys 
que l’Ajuntament de Palma (a principis del mes de novembre) organitza el mercat 
nadalenc, això provoca de fet que molts dels venedors s’estimen més participar en 
aquest mercat nadalenc de Palma i deixar de banda les fires dels pobles, especialment 
les del nostre poble.
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1 Sa Pobla al segle XIX 

Al segle XIX, la  vida econòmica poblera fonamentava la seva riquesa en l’agricultura, 
en el conreu de la trilogia mediterrània: cereals, vinya i olivera. La  configuració de 
les terres pobleres es basava en finques rústiques de certa envergadura, quant a la 
seva extensió (Talapi, Son Senyor, Son Fornari, Son Marc, …) i altres finques més 
parcel·lades, sobretot en la part nord-est, camí de s’Albufera. També hi havia “les 
Comunes”, situades entre Talapi i la finca de Son Marc; eren propietat de l’Ajuntament 
i obeïen a la definició de béns propis. Les produccions d’aquestes terres eren minses, 
per mor de la parcel·lació de les finques.

Hi ha una sèrie d’esdeveniments, que es produeixen al mateix temps, que fan que es 
canviïn el tipus de conreu: la dessecació de s’Albufera, amb les lluites dels poblers 
per poder mantenir els drets als Prats del Rei; l’arribada del tren l’any 1878, cosa que 
millorà notablement les comunicacions; i el notable augment del conreu de les vinyes 
fins aconseguir 891 ha l’any 1891. Cal tenir en compte que, anys més tard, la fil·loxera 
i les dificultats de comercialització dels vins produeixen una crisi que farà canviar el 
conreu per lli i cànem. Tot això acompanyat d’un creixement  demogràfic que comença 
el 1784 amb 2266 persones, acabant amb 5999, l’any 1900. 

Tots aquests esdeveniments passen a sa Pobla al llarg de 100 anys, mentre la societat camina 
entre el principis del conservadorisme i el desenvolupament del corrent liberal. Dues grans 
famílies rivalitzen dins l’àmbit polític i econòmic: Can Verdal (conservadors) i Can Socias 
(liberals), vetlaran pel creixement del poble, i pel control del poder polític,  juntament amb 
altres famílies com Serra de Gayeta, Torres, Crespí... (els majors contribuents del poble, així 
com es constata en l’acta de l’Ajuntament de sa Pobla del 7.09.1863).

La conservadora família de Can Verdal aporta una notabilíssima força  econòmica,  
amb  múltiples propietats en finques rústiques, i personalitats polítiques: Guillermo 
Serra Llinás, “Bayle Real de la Villa de La Puebla”, el 1798 i Andrés Serra Serra, 
“Sindico Clavario de las Villas y Lugares de la parte de la Montanya”, el 1825,  per un 
període de tres anys. Aquest darrer càrrec era de notable importància quan Mallorca 
estava dividida, durant el regnat de Ferran VII, en dues parts: pla i muntanya. Una 
altra personalitat política fou el fill d’Andrés Serra, Joan Serra Serra Verdal, el qual 
assumí la batlia en el període de 1879-1881.

La família Socias, de laboriositat i religiositat reconeguda, era propietària de finques 
rústiques  de  menor extensió.  Aportà i participà en tots els esdeveniments del segle 
XIX de sa Pobla, a través de Jayme Socias y Socias ,”paterfamilias” i batle de sa Pobla  
entre els anys 1859-1890,  i  el seu fill Miguel Socias y Caymari, polític liberal i 
objecte de la present comunicació. El seu somni era el desenvolupament econòmic de 
Mallorca i la implementació del liberalisme polític.

L’actuació política es basava en el bon enteniment de les dues famílies i el respecte 
mutu, deixant  la lluita política de carrer als seus acòlits, sostinguts per una xarxa 
clientelar i caciquil. Hem esmentat abans, que no eren les úniques famílies influents, 
sinó que n’hi havia d’altres. 

2. Anàlisi dels béns patrimonials de Jayme Socias i la seva dona

El cadastre municipal de 1849, al capítol dedicat a la “Manzana de Don Miguel”,  
trobam la informació  dels béns patrimonials de la família Socias-Caymari.  Donada 
la seva condició de propietaris amb casa antiga, la família Socias gaudia d’un 
reconeixement especial per part de tots els poblers. La seva llar estava situada al 
denominat carrer de Son Llamp, avui carrer Tresorer Cladera.

La família Socias dedicava tota la seva activitat econòmica al cultiu de les finques i també 
era propietari de 9 cases situades a les illetes que detallam més abaix. (Annex 1, 2 i 3)

ANALISI BÉNS PATRIMONIALS  “JAYME SOCIAS Y SU MUGER”

CASES QUARTONS UBICACIÓ %

2   ILLETA DE DON MIGUEL 5,41

1 ILLETA DE SON AMER 2,70

3         IILLETA CARRER DEL MITX                8,11

1 MANZANA SON MARCH 2,70

2 CASES  RAFEL HIZERN 5,41

9     24,32

FINQUES RÚSTIQUES    

1 1/2 QUARTÓ   2,70

13 1 QUARTÓ 35,14

4 2 QUARTONS 10,81

5 3 QUARTONS 13,51

2 4 QUARTONS 5,41

1 5 QUARTONS LAS  TANQUETAS 2,70

1 8 QUARTONS SON VENT 2,70

1 20 QUARTONS SON TUT 2,70

28     75,68

37 TOTAL   100,00

FONT :  AMSP  CADASTRE, ANY 1849, SIGNATURA 1830  
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TOPONÍMIA DE LES PROPIETATS: està formada per 19 topònims diferents, 
coneguts i localitzables i emprats en l’actualitat (Son Tut, Son Palou, Son Senyor...)  
Hem recuperat el topònim Can Massanet, es Pas Fangós i  Son Jaumí1. 

CASES: la família Socias era propietària de 9 cases situades dins el poble, en 5 illetes 
diferents. En el document cadastral de sa Pobla (1849) observam l’organització 
del poble en base “MANZANAS”, amb un nombre aproximat de 34 illetes, que 
conformaven la totalitat del poble. Cada illeta mantenia un nom que probablement 
feia referència a qualque persona o família rellevant que hi vivia.

FINQUES RÚSTIQUES: totes les finques rústiques estaven situades  a la part  
nord-est  del terme de sa Pobla. Com podem veure al requadre següent, les finques 
d’una extensió petita (entre 1/3 quartons) eren majoritàries (59,46%). Cal esmentar 
que les finques de Son Vent i Son Tut conformaven el seu patrimoni majoritari, tant 
per extensió  com per  possibilitats de producció.

A l’amillarament  de sa Pobla de 1880,  “La Riqueza rústica”, trobam l’extensió 
destinada a la producció declarada per la família Socias:

RIQUESA  RÚSTICA  1880

Jayme Socias Socias TOTAL M2 %

REGADIU Hortalisses  i llegums 3600 19,24

Cereals 380 2,03

Cànem 2885 15,42

SECÀ Cereals de secà 2750 14,69

Vinya de vi 7400 39,54

Figueral 850 4,54

Ametllerar 850 4,54

18715 100,00

37  finques

Valor estimat 2552

AMSP SIGNATURA  1988  Pg 56-56v

1 SON JAUMÍ.-  CADASTRE 1849, ANDRÉS  SERRA, AMSP, pàg. 89, fa referència a la ubicació de Son 
Jaumí: “a la finca situada devora el camí de la Travessera”

Com podem observar,  destacava  el cultiu de la vinya (39,54 %), hortalisses i llegums 
(19,24 %), cànem (15,42 %) i cereals de secà (14,69 %).  Per poder desenvolupar millor 
les seves activitats mantenien un celler situat al carrer Muntanya  que va  ser  venut  
l’any 19572.

2.1. TALAPI
Talapi és una possessió del terme de sa Pobla, ran de la carretera de sa Pobla a Llubí, 
prop del camí de na Pontons, a uns dos quilòmetres del nucli urbà. Aquesta possessió 
s’incorporà a la família Socias, tal i com veurem a continuació.

“…Plana com el call de la má, rica de messes i de vinya; de garrigues i d’alzinar i d’olives. 
El seu Casat és gran, jo diria... com tot un poble.... No ben acabada la temporada de figues 
ja la vinya negrejava de most i de verema i l ’olivera reclamava collidores  i més collidores: 
la tafona estaba a punt per engrunar l ’oliva i veure rajar suaument el rajolí d’oli exquisit. A 
Talapi hi havia bones guardes de cavalls i egües; manades de vaques i ramats d’ovelles que 
allà es multiplicaven per centenes.

A ses cases hi havia tota una munió de gent... Altes i fornides, aquelles cases, tenien aire de 
fortalesa inexpugnable, amb escut de noblesa damunt la porta de mig punt. Era poderosa aquella 
entrada, diriem que feta aposta, per temps llegendaris de  bandejats i gegants de rondalla”3.

En el Llibre de repartiment, escrit l’any 1232, trobam les primeres referències  de la 
finca. Es passa la propietat a la família Crespí de Talapi,  a la família Olesa (1480), i 
posteriorment a la família Gual Desmur (1700). L’establiment o parcel·lació de la finca 
comença l’any 1881, amb influència desamortitzadora de caràcter liberal.

“El dia 2  de maig de 1883  se  firmava  l ’acte Notarial pel qual Talapi era  venut per un 
preu de 120.000 pts. La venda comprenia les cases, més una porció de terra equivalent a 95 
quarterades, amb dret d’aigua de la Font de Lleó, alguns dies a la setmana (compartida amb 
Son Vivot i Son Figuerola) més l ’ús de les aigües de la Font Sotera unides a les pluvials que 
baixen de Búger i discorren dins el Torrent, en exclusiva pels Molins d’Aigua denominats 
d’en Pere Petit, d’en Cusseta, de l ’Alzinar i d’en Pubil.

Comprador de Talapi Fou Sr. D. Joan Bennàsser i Amer de Monnàber… ostentava un 
senyoriu pagés superior a qualsevol noblesa de títols i armes… Podria considerar-se un dels 
promotors a Mallorca de les colònies estiveres, ja que ell organitzà la construcció de xalets 
en el  Mal Pas i en va proveir de  capella pròpia aquelles  noves  cases allunyades de poblat.

2 VIALFÀS .-  CELLER  CAN SOCIAS.- “Uno menos. Ha sido vendido el popular “Celler de Can Socias”, 
situado en la calle Montaña, frente a la fachada lateral del “Teatro Coliseum”. Un nuevo celler que desaparece, 
llevándose consigo un poco de nuestro tipismo. Los viñedos fueron arrancados, la gente no acude ya, como 
antes a los cellers. Y estos van desapareciendo.”  Revista Vialfàs, 25.01.1958, tom 1, núm. 109,  pàg 305.  
3 OBRADOR SOCIES, JOSEP. Huyalfas i alqueria de Talapi.  Col·lecció Ses Jonqueres Veres  (1985)
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Era casat amb Dª María Socies i Caimari. Germana de l ’Excel·lentissim Sr. D. Miquel 
Socies i Caimari, polític de gran fama i mèrit… Morint sense fills el matrimoni Bennàsser 
Socies heretaren Talapi els seus nebots Bartomeu i Florentina Comes Socies. 

A la seva mort Talapi quedava a mercè  del seu descendent  D. Joan Bauçà  i Castanyer, casat 
amb Dª Maria del Carme Fernàndez Bennàsser. Aquest és actualment el propietari diligent 
i encertat de Talapi i de tot el seu casal, gran com tot un poble, que té més de monument per 
visitar que comoditats per viure-hi”.4

L’any 1952 al Vilar de Talapi, el veí de Búger D. José Servera Camps, trobà un cap 
de bou de bronze en perfecte estat de conservació, “El cap de bou de Talapi”, avui 
dipositat al Museu de Mallorca5.

3.  ARBRE  GENEALÒGIC DE LA FAMÍLIA SOCIAS-CAIMARI

  ARBRE GENEALÒGIC FAMÍLIA SOCIAS- CAIMARI

  JAYME SOCIAS SOCIAS (1815-1890)  

  ANTONIA CAIMARI BENNASSAR  (1828-1881)

 

FILLS:

MIGUEL SOCIAS CAIMARI    

1841-1904  Fadrí PolÍtic Unión Liberal

       

CATALINA SOCIAS CAIMARI    

1847-1916 Casada amb  Gabriel Comas Llabrés Propietari

       

ANTONIA SOCIAS CAIMARI    

1849-1922 Casada amb Gaspar Cladera Crespí Propietari

       

MARIA SOCIAS CAIMARI    

1852-1928 Casada amb Juan Bennassar de Bonnàber Propietari

       

JUANA ANA SOCIAS CAIMARI    

1854-1938 Fadrina

       

4 ÍDEM
5 OBRADOR CLADERA, JOSEP. El Cap de Bou de Talapi.  Editorial Documenta Balear

MARGARITA M SOCIAS CAIMARI

1856-1921 Casada amb Rafael Poquet Santandreu Notari

       

4.   JAYME SOCIAS SOCIAS  (1815-1890)
En relació a la documentació trobada de Jayme Socias i Socias, podem afirmar que era 
una persona implicada en l’activitat política del poble. Així podem diferenciar dues 
èpoques en què va ser elegit batle:

1) Anys 1859-1860: trobam documentació que defineix les tasques que havia de 
realitzar el batle en relació a l’administració de les finques del  Patrimoni Comú pobler:
-05.07.1859  Anuncio BOP: “El  Ayuntamiento constituido de esta Villa saca a pública 
subasta la venta de doscientas sesenta y seis cuarteras, cinco barcillas y dos almudes trigo 
menudo que ha producido la sementera de los propios de esta Municipalidad en el  presente 
año, que comparezcan en la plaza constitucional de la misma las personas que quieran tomar 
parte en dicha subasta….”6

Al mateix temps localitzam una altra tasca de gestió de les finques rústiques de titularitat 
municipal que havia de realitzar el batle i així ho podem constatar al BOP: 
-02.09.1859 mitjançant l ’anunci de subhasta: “El Ayuntamiento Constitucional de esta 
villa saca a pública subasta la venta temporal de los pastos y armasos que producirán los 
propios de esta municipalidad desde el dia 8 de septiembre hasta el dia 31de mayo 1860... los 
cuales, pastos y armasos deberán producir las propiedades llamadas, la Garrigueta, Atalaya, 
Taurell Nou, Rotas vellas, Serral den Fonoy, Garriga Tancada  y Ravell Plá. La Puebla 2 
de setiembre 1859.

2) 1867-1868: va ser novament nomenat batle en data 01.01.1867, però el 20.02.1868 
va ser obligat a renunciar al càrrec per la defensa dels drets que tenien els poblers a 
s’Albufera, a la zona denominada Prat del Rei. Els fets són els següents.:

Els nous propietaris de s’Albufera des de 1863, Mallorca New Land Company Ltd, 
varen prohibir que els poblers continuassin exercint  l’antic dret lliure de pastura i 
de recol·lecció de bagatge a la zona anomenada “Prados del Rei”7,  i a més a més, 
havien de pagar un tant per cada unitat de bestiar que duguessin a pasturar. La pèrdua 
d’aquest dret suposava un perjudici econòmic per als poblers.

6 SOCIAS SOCIAS, JAYME  Correspondencia  05.07.1859 AMSP Signatura  97
7 PERE IV  EL CERIMONIÓS 12.03.1385 concedeix per establiments d’aquelles  terres el dret de pastu-
ratge i del bagatge  “a Juan de Mora Cavallero y poblador de aquella Villa con Real Despacho de doce septi-
embre de mil trescientos ochenta y cinco con el cargo por Censo reservativo de servir con cavallo armado a su 
Magestad siempre que fuese llamado.” Texte basat en el Llibre del Plet entre el Fiscal del Rei i l’Ajuntament de 
Sa Pobla 1782 Signatura  AMSP  2561



182 183

El batle, Jayme Socias, va voler defensar el dret dels poblers i proposà al Reial 
Patrimoni una transacció, és a dir, arribar a un punt d’acord o una indemnització, ja 
que considerava conculcats els drets. La Bailia Reial li respon que no té cap mena de 
facultat per resoldre-ho i li recomana la via judicial.8

Es produeix una entrevista entre Jayme Socias i el baile reial sense cap d’acord.  Hi 
intervé l’advocat Juan Bautista Socias. El batle escriu a l’advocat dues cartes amb 
data del 24 i 25.1.1867 comunicant que “El Sr. Baile General del Reial Patrimoni en 
estas Islas, en comunicación del dia 22 del presente mes, que recibí al dia siguiente, me tiene 
prevenido que impida desde luego los actos de dominio que la Empresa de la Desecación de 
la Albufera esta ejerciendo en los Prados del Rey, … esta comunicación sigue por escrito al 
representante de dicha empresa habiéndome negado a ello  y continuando los tales actos….”. 
A un altre apartat de l’escrit, el batle Jayme Socias  manifesta la preocupació del seu fill 
Miguel Socias Caimari per tal fet.

Per aquest motiu, la relació entre Can Socias i els anglesos de la Mallorca New Land 
Company Ltd no eren bones, per la disparitat dels objectius del poble de sa Pobla i els 
particulars de l’esmentada companyia, fins al punt que a la revista Sa Marjal trobam a 
“Notas de Antaño” de Rafael Torres la informació següent: “Día 13 de Enero 1867. El 
Sr. Presidente esta Alcaldia D. Jaime Socias , hizo presente que el M.I. Sr. Gobernador de la 
Provincia le había prevenido de palabra que inculcase este Ayuntamiento al vecindario de 
que no diese crédito a las supersticiones que muchos ignorantes propalan que la empresa de 
disecación de la Albufera tenía poder sobrenatural para detener lluvias, que todo es falso y que 
solo Dios tiene facultad  para ello y nadie más sobre la tierra.” 

Passà el temps i no serà fins al 20.2.1868 en que el baile reial destitueix del càrrec al 
batle Jayme Socias, per haver defensat els legítims drets dels poblers.9

La caiguda, com a reina d’Espanya, d’Isabel II, modifica l’estructura política als 
ajuntaments de tot l’Estat,  provocant un canvi al nostre poble. Jayme Socias  tornava 
a ocupar càrrec polític com a tinent batle, segons podem constatar a l’acta municipal 
de sa Pobla del 30.10.186810:

“Esta Junta en sesión de hoy ha acordado que ese Ayuntamiento quede completado en la forma 
siguiente: Alcalde 1º D. Juan Palou, idem 2º D. Jaime Socias, regidores D. Miguel Caimari, 
D. Gabriel Comas, D. Martin Figuerola , D. Antonio Hizern , D. Gaspar Cladera, D. 
Jaime Bisquerra,  D. Juan Serra de Gayeta (Maño), D. Antonio Crespi Xopol y D. Juan 
Socias Varet, Lo que comunico a Vd. Para su inteligencia y para que inmediatamente los 
reuna posesionándoles de sus cargos. Dios guarde a Vd. M. Años, Palma a 20 de Octubre de 
8 CARTA  BAILIA REIAL A L’AJUNTAMENT DE SA POBLA  30.04.1867  AMSP  Correspondència 
entrada Signatura 97
9 ACTA AJUNTAMENT DE SA POBLA.- 01.03.1868   AMSP  Signatura 57
10 ACTA AJUNTAMENT DE SA POBLA .- 30.10.1868   AMSP  Signatura 57  

1868. el Vicepresidente Joaquín Fiol – Sr. Alcalde de la Puebla”.
La bona posició econòmica de Jayme Socias era  l’element  cabdal per intervenir en 
els assumptes públics, no solament com a regidor, sinó  que també forma part, al 
llarg de la seva vida, de  la Junta de Majors Contribuents del poble, de la Junta de 
l’Amillarament  (1ª classe), Junta de Beneficència. Hem de remarcar la coexistència en 
el temps dins l’àmbit polític amb la Família de Can Verdal/Can Planes (conservadors).
L’any 1887, 20.12.1887, va ser nomenat com a membre de la Comissió Local de la 
fil·loxera.

Com a fet destacable, Jayme Socias jurà a l’Ajuntament de sa Pobla la Constitució 
Espanyola de 1869, que consagrava  “el sufragi universal directe entre homes”.

5. MIQUEL SOCIAS Y CAYMARI: ESTUDIS

5.1. Instituto Provincial 2a Enseñanza de las Baleares
A l’expedient acadèmic11 de Miquel Socias, (Expediente de la carrera literaria del 
alumno)  trobam una certificació dels estudis realitzats a Palma, a l’Institut  Provincial, 
entre els anys 1853-1858. Aquesta Institució estava dirigida per D. Francisco Manuel 
de los Herreros12, com a president i D. Andrés Barceló y Muntaner com a secretari; els 
dos eren persones de caràcter conservador.

En el tres primers cursos estudia “Latinidad y Humanidades” que comprèn “el 
conocimiento y clasificación de las palabras, sus accidentes y propiedades, doctrina cristiana y 
el estudio del Antiguo Testamento”. En el curs de 1856-1857 estudia  “Filosofia”  amb un 
compendi d’Aritmètica i Àlgebra i ja en el cinquè curs (1857-1858) estudia Geometria, 
Trigonometria i Topografia, Llengua Francesa, Ètica i Física i Química. Aprovà 
els exàmens extraordinaris dels dos darrers cursos acadèmics i obtingué l’aprovat per 
poder incorporar-se als estudis acadèmics a la Universitat de Barcelona.

5.2. Estudis a la Universitat de Barcelona
Els illencs havien de sortir  fora per poder continuar els estudis universitaris; només els 
podien realitzar els fills de famílies benestants. L’ingrés a la Universitat de Barcelona 
es realitza al setembre del curs  1859-1860 per cursar Dret, amb  la  garantia de 

11 MIGUEL SOCIAS Y CAIMARI.- Expediente de la carrera literaria del alumno. Universidad de Barcelona 
1859-1865
12 FRANCISCO MANUEL DE LOS HERREROS SCHWAGER (1817-1903). GEM Escriptor. Exercí 
com a Oficial de la Diputació Provincial, participà en la fundació de l’Escola Normal de Palma, va ser catedrà-
tric de matemàtiques i de cosmografía de l’Escola Nàutica. Des de 1867 va exerci com a Secretari particular de 
s´Arxiduc. Fou el principal compilador de materials per la redacció del Die Balearen. Va signar el 06.08.1882 
a cal Notari Cayetano Socias, i en  representació de S´Arxiduc Lluis Salvador , la compra de la finca Miramar  
a Juan Serra Serra (a) Verdal, qui  signar en representació de les seves dues filles Margalida i Maria del Carme 
Serra Morey.
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Gabriel Siquier, amb residència a Barcelona, al C/ Jerusalem 30-3r. Cursa, entre 
d’altres assignatures, l’estudi del Dret Romà al primer curs (1859-1860). Dret Polític i 
Economia Política13 al segon curs (1860-1861) i Dret Canònic (1862-1863), al tercer 
curs.  Obté la qualificació de Batxiller. Va demanar pròrroga en les assignatures de 
Dret Polític i Administratiu i Metafísica.

El 26 de juny de 1865 i a l’edat de 22 anys, el degà aprova l’expedient de llicenciat  en 
Dret i Miquel Socias y Caimari elegeix defensar oralment, davant el tribunal presidit 
pels doctors D. Vicente Rius y Roca, D. Narciso Guillén i D. Julian Arribas, el tema: 
“Mayorazgos, su origen, reglas establecidas para las sucesiones en los mayorazgos regulares”. 
A més, el tribunal qualificador  el  va sotmetre a les preguntes  de les assignatures que 
havia estudiat en temes de Dret Civil i Canònic i va superar la prova a la qual va ser 
sotmès, com es veu en la investidura de l’expedient acadèmic:

“En este dia y a la hora en el anterior decreto, reunida la Facultad de Derecho presidida por 
M.J Vice-Rector D. Francisco Folch en cuyo acto se hallaban presentes los señores Catedráticos 
anotados al margen D. Miguel  Socias  y Caimari  ha recibido la investidura del grado de 
Licenciado en la Propia Facultad y Sección de Derecho Civil y Canónico habiéndose observado 
todas las formalidades prescritas en el art. 212  del Reglamento.  Barcelona, a veinte y ocho de 
junio de mil ochocientas sesenta y cinco.  El Secretario de la Facultad Manuel Anglarell.

Señores Catedráticos Presentes, D. Vicente Ruiz, D. Felipe Vergés, D. Ricardo Cid, D. 
Manuel Duran, D. José Sansó, D. Narcisco Guillén, D. Juliàn Arribas, D. Manuel Anglarell” 

Com a conseqüència d’haver obtingut el títol de llicenciat en Dret, obtingué una 
rellevància social convertint-se en elector. Des de l’any 1865 i desenvolupant la 
Constitució de 1845, es promulga una llei electoral que mantenia el caràcter censatari 
dels electors (és a dir, havien de ser propietaris), però també reconeixia a la professió 
d’advocat el privilegi de ser elector, sense la necessitat de ser propietari. 

Així, justificant la seva capacitat professional o acadèmica mitjançant un títol oficial, 
els llicenciats en Dret són generalment acceptats com a electors pels quadres  polítics 
de la burgesia. “El règim liberal censatari va anar elaborant la imatge de l’elector com 
la d’un espanyol, fiable, liberal, assossegat i amant de l’ordre social, que es correspon 
amb la d’un home amb edat mínima de 25 anys...  És a dir, un mallorquí que, encara 
que tingués interès en el progrés i les reformes, fos persona d’ordre, o sigui, la més  
interessada a evitar qualsevol trastorn social i de desordre públic”14

13  MIGUEL SOCIAS Y CAIMARI- Expediente de la Carrera literaria del alumno Universidad Barcelona. 
15.10.1862 Sol·licita “por no haberme podido matricularme en tiempo oportuno a la Signatura de Institu-
ciones de Hacienda pública  por no permitirlo mi estado de salud… solicita permiso para matricularme en 
próximo curso”. Acompanyant  certificat del metge  Laureano Cirerol.
14 SAEZ ISERN FRANCESC, Les Eleccions a Mallorca en el Segle XIX. Edicions Documenta Balear Pàg. 9

6.  MIGUEL SOCIAS Y CAYMARI LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL

A continuació, explicarem la vida política de Miquel Socias com a diputat provincial. 
Quan obtingué el títol de llicenciat, al poc temps, ingressà a la Unión Liberal i, més 
tard, passà al Partit Liberal Fusionista (1880 ), sent company de partit d’Antonio 
Maura. A través d’aquest partit, arribà a ser diputat. En aquesta taula es resumeix els 
anys i els llocs on es va presentar:
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Preámbulo  Constitución de Cádiz  1812:
 
“Las Diputaciones compuestas de personas elegidas libremente por los pueblos de su distrito, y 
del Jefe  Político y el de la Hacienda Públic, no puedan nunca, exceder de los límites que se les 
prescribe, pues, en caso de abuso o resistencia a las órdenes del Gobierno, podrá este suspender 
a los vocales, dando parte a las Cortes para resolver lo que le convenga. […]
 
A las Diputaciones corresponde  la Administración de los intereses particulares de la 
Provincia, con la existencia de una jerarquía en la administración , que corresponderá 
en primer lugar al Gobernador, luego a la Diputación Provincial y en tercer estadio a la 
Comisión Provincial.”15

 
Les funcions de la Diputació eren organitzatives, funcionariat, camins, ports, 
ensenyança, imposts, servei militar i també tenia altres funcions referides a la 
participació del poble en l’elecció dels  seus representants. També les funcions 
d’organització i control de la beneficència pública i la sanitat. La Diputació controlava 
tres  institucions: La Misericòrdia o asil de pobres, la Inclusa, dedicada a la infància 
abandonada,  i l’Hospital General, destinat a les persones més necessitades.
 
Els ajuntaments locals participaven en el benestar dels seus ciutadans. Mereix  
destacar  l’atenció que rebien tant als pobles com a Ciutat els pobres de solemnitat, 
a qui subvencionaven perquè poguessin atendre les seves necessitats primordials o 
d’altres com podia ser els trasllats als hospitals. 
 
La Diputació destinava aproximadament un 65% dels pressuposts anuals a les tres  
institucions esmentades, i tanmateix que subvencionava l’educació pública.  16

 
Miquel Socias i Caimari, en relació a la Diputació Provincial, va  tenir responsabilitats 
a les àrees de Governació, Hisenda, Pressupostos i  Comptabilitat.

7. A MIGUEL SOCIAS Y CAYMARI: EL TREN I ELS POBLERS
Miguel Socias y Caymari, polític lligat a la burgesia palmesana, va participar en la 
implementació del tren a Mallorca, com a accionista i promotor. La seva visió, en el 
món econòmic, era assolir com objectiu  primordial el  desenvolupament econòmic de  
l’illa. Aquesta empenta va  passar per diferents etapes:
 
1) Creació i signatura de la companyia FERRO-CARRILES DE MALLORCA  SA17

D. Eusebio Estada Sureda, enginyer de camins, va proposar la construcció de “un 

15 PIÑA HOMS ROMAN.- LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
16 SALAS VIVES PERE.-LA ESPANYOLITZACIÓ DE MALLORCA  (1808-1923) Pàg.(144-152)
    DIPUTACIÓ PROVINCIAL.- Acta 07.04.1879  El Pressupost 1879 aprova destinar a Beneficència
    Un 62,29 % del total. (Arxiu del Consell de Mallorca)
17 CAÑELLAS SERRANO,  NICOLAU  El Ferrocarril a Mallorca, Pàg 55-60
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camino de hierro de Palma a Inca”, amb una proposta basada en la legislació d’obres  
públiques de 14 de novembre 1868, proposta d’un negoci que donés seguretat als 
inversors  i amb una rendibilitat del 8,6 %. Va  tenir una resposta favorable; se reflecteix  
amb la constitució de la Societat Ferrocarrils de Mallorca, el dia 9 de juny de 1872 
amb un capital social de 2,125 milions de pessetes,  repartit en accions de 500 ptes., 
oferta que  no es va subscriure amb celeritat, restaren pendents de subscripció unes 
220.000 ptes.
 
Miguel Socias figura a l’escriptura signada el 9.7.1872 davant el notari D. Joaquín 
Pujol i Montaner, amb la compra de 10 accions. 
 
2) Creació de la companyia FERROCARRILES DEL CENTRO Y SUD-ESTE 
DE MALLORCA  SA.
 
El cost de les inversions  realitzades  per implementar el tren de Palma a Inca se situa 
per damunt el capital social i Ferrocarriles de Mallorca SA no pot emprendre les noves 
línies amb destinació Manacor i sa Pobla18 i el 28 gener 1876 es constitueix una nova 
Societat dels Ferrocarrils del Centre i Sud-Est de Mallorca. 
 
A la primera reunió se subscriuen 4004 accions de les 8.000 accions amb què comptava 
el capital social. 
 
La necessitat d’una nova companyia, amb nou capital, provoca un canvi en la situació 
dels inversors de les dues companyies que apropen les seves posicions amb l’objectiu 
de fusionar-les. Així comencen les converses i arriben a un acord de fusió de les dues.
 
3) FUSIÓ DE LES SOCIETATS
 
El dia 30 d’abril de 1876 té lloc la junta general conjunta per a la formació de la nova 
societat. Els nous inversors aporten 4 milions de pessetes  i assumeixen la direcció de 
la nova companyia.
 
La sociedad resultant: FERROCARRILES DE MALLORCA  SA
Escritura de fusión. Protocolo nº 271  de fecha 30 de abril de 1876
Notario: D. Miguel Ignacio Font 
 
“Así pues, hallándose representado más de la mitad del Capital que constituyen  las once mil 
ochocientas acciones emitidas hasta el día, esto es, tres mil ochocientas diez  por la Sociedad 
Ferrocarril de Mallorca S.A. y ocho mil por la de los Ferrocarriles de Centro y Sud-Este de 
Mallorca S.A., se abrió la sesión una vez leídas y comprobadas las Actas de las Junta Generales 
respectivas….  Se acordó nombrar 12 Administradores, otros tres como Administradores suplentes 
y otros 5 vocales… Se declaró constituida la Compañía Ferrocarriles de Mallorca S.A.”

18 CAÑELLAS SERRANO, NICOLAU . El Ferrocarril a Mallorca, Pàg 59. Sa Pobla tenia 4.444 habitants (1875)

Popularment, sempre s’ha dit que Miquel Socias va fer una crida als poblers perquè 
donessin suport al projecte del tren. Així ho podem constatar amb l’escriptura de 
fusió de les dues societats, ja que hi apareixen el nom de diversos poblers, tots ells 
representats per l’advocat D. José Feliu:19

- Juan Bennassar
- José Coll: C/ Misterio,  casat, fuster.
- Juan Rian Gelabert: C/ Tesorero 58  
- Apolonia Crespi: C/Mayor 6, fadrina (Mare Margarita Crespí Pons, viuda i 

propietària).
- Catalina Andreu  Llompart: C/ Asalto 71  (Vda.  De Juan Serra de Gayeta)
- Guillermo Rosselló Crespi: Llaurador,  C/Paz 33, de Can Laró  
- Juan Bonnin Picó: C/ Mayor 28 
- Pedro Juan Campaner: Ca na Barreras 
- Antonio Socias  
- Sebastian Serra Andreu  C/ Ancha 68, Batle al 1877, participà en l’ampliació del 

cementeri municipal.

8. MIGUEL SOCIAS Y CAYMARI I LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL 
Y MERCANTIL DE MALLORCA  SA

Miguel Socias  continua amb la seva idea de dinamitzar l’economia de Mallorca  i 
juntament amb altres persones varen promoure la constitució de l’empresa   “Companyia 
Industrial y Mercantil de Mallorca S.A.”,  coneguda pel sobrenom de “La Petrolera”, 
situada al Coll d’en Rebassa, molt a prop del torrent de Can Barbarà.
 
El nucli inicial del projecte el formaven les següents persones: José Escanellas, Antonio 
Bennasar, Eusebio Estada, Miguel Socias  i Francisco Piña.
 
Dades del capital social:20

L’acta de constitució se signà el 7 de maig de 1880, i en donà fe el notari D. Miguel 
Ignacio Font. Es varen emetre 3000 accions  de  500 ptes. cada una, és a dir, 1.500.000 
ptes. L’accionat estava format per unes 90 persones.
 
Miguel Socias Caimari va subscriure 70 accions  = 35.000 ptes. És nomenat president 
de la junta i vocal amb  major nombre de vots (188). Signaren l’escriptura de constitució:  
Miguel Socias, Eusebio Estada, Juan Bta. Socias  i Gabriel Fuster Fuster.

19 ARXIU MUNICIPAL DE SA POBLA.  Padrons:  1860, 1861, 1871, 1875,
20 B.O.P.  nº 1719  15.05.1880 Notario Miguel Ignacio Font
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La companyia tenia per objecte:
 
“a) La importación y refinación de aceites minerales y la de sus similares i derivados.
b) La importación y venta de cualesquiera de otros artículos  americanos que convenga  y los 
intereses sociales
c) Establecimiento de cualquier género de industrias  y en especial las que guardan  analogía 
con las detalladas en apartado anterior a)
d) Efectuar todos los actos de comercio que la Ley permite y estime convenientes  la Junta 
de Gobierno, concretándose a asuntos industriales. Y del comercio propiamente dicho con 
exclusión de las operaciones de crédito que no sean consecuencia natural o condición obligada 
de los objetos comerciales e industriales antes mencionados.”
 
Passat un temps, va exercir el control de la societat Manuel Salas Palmer. Per primera 
vegada a Mallorca, s’havia entrat  en el negoci del petroli, el “queroseno” que servia 
per a l’enllumenat i ja més endavant com a calefacció de petits locals. Quan l’empresa  
passa  a ser dirigida pel fill Manuel Salas Sureda, ja entrat el segle  XX, la societat  
controla el petroli necessari a tota l’illa, els motors s’implementaren tant al camp com 
a la indústria i al sector del transport.

9. MIQUEL SOCIAS Y CAYMARI I LA JUNTA REVOLUCIONÀRIA DE 186821

 
A partir de 1850, any de la visita d’Isabel II a Mallorca, podem definir el seu regnat  
per la decadència econòmica, social i política. “Un règim caracteritzat per una 
representativitat  política restringida a les classes mitjanes-altes i una corrupció cada 
cop més estesa dins les altes esferes de l’Estat i del Govern, inclosa la reina”22. Els 
republicans tenen ja la sensació de fortalesa política.
 
Mallorca  presenta  a finals del 1861 símptomes de decadència: criminalitat (assassinats 
a Felanitx, Sant Joan, Alaró), incidents amb els jornalers de les obres del Coll de Sóller, 
fallides en les empreses mercantils, sequera del camp... A partir de 1866 la premsa 
comentava que el Govern Central havia descobert una conspiració per enderrocar 
la reina Isabel II. A l’any 1867 el ministre de la Guerra va denegar l’autorització per 
edificar habitatges a la raval de Santa  Catalina, que agreuja la popularitat del govern. 
Tot i això, els mallorquins gaudeixen de l’arribada a l’illa l’Arxiduc Lluís Salvador, un 
personatge que se dedica a l’estudi i transformació de la terra.
 
A l’octubre de 1868 començaren els actes de la sublevació, tal com explica el cronista 
Miquel Bibiloni: “A mediados de setiembre 1868 se tuvo noticias en esta ciudad 
de que en la bahía de Cádiz algunos buques de nuestra marina de guerra se habían 

21 DURAN PASTOR MIGUEL.- Historia de Mallorca  Coordinada `por J.M. Pasarius
22 SALAS VIVES PERE. L’Espanyolització de Mallorca (1808-1923) pag 228

sublevado… En Mallorca, por lo visto había fe en la revolución, porque se sabía del 
apoyo de la mayor parte de los generales afiliados”23.
 
Es produiren forts aldarulls a Alcúdia,  perquè va ser el primer poble que va superar la 
incomunicació que es mantenia a tota l’illa (Inca, Andratx, Llubí, Felanitx, Llucmajor, 
Santanyí i Porreres). A Palma, es varen dirigir a l’estàtua d’Isabel II, la qual incendiaren 
i tomaren.  
 
Així es va nomenar una junta revolucionària de Palma:

JUNTA REVOLUCIONÀRIA  1868  

   

Presidente Honorario: MIGUEL TRIAS

Presidente: JOAQUIN FIOL

Vicepresidente 1º: JOSE ROSICH

Vicepresidente 2º: ANDRES BARCELO Y MUNTANER

Vocales: JUAN SABATER, TEODORO LADICO

  MIGUEL QUETGLAS, LUIS POU

  GABRIEL REUS, JOAQUIN

  RODRIGUEZ TERMENS

  JOSE FUSTER POMAR

  FRANCISCO SOCIAS

  GABRIEL FAUSTO FEBRER

  JOSE LELIAS, JACINTO AQUENZA

  JAIME SANCHO , JUAN PIZA

Suplentes: JERONIMO ROSSELLO, IGNACIO

  RIBAS, JACINTO SASTRE, RAMON 

  MARIANO BALLESTER, RAMON

  SERVERA, PEDRO ANTONIO

  OBRADOR, IGNACIO FUSTER

  ONOFRE FERRER, RAFAEL PRIETO

Secretario 1º : JUAN PALOU

Secretario 2º: MIGUEL SOCIAS Y CAIMARI

   

23 BIBILONI Y CORRO MIGUEL – La Revolución de Setiembre en Mallorca” Imprenta de Felipe Guasp i 
Vicens 1871. Historia de Mallorca-  J Mascaró Pasarius – Comentat per Miguel Duran Pastor
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La Junta assegura que defensarà els següents principis:

  OBJECTIUS POLÍTICS  DE LA JUNTA REVOLUCIONÀRIA DE 1868

Nº   Nº  

1 Sufragi Universal 7 Immobiltat judicial

2 Llibertat d’impremta 8 Milícia ciutadana

3 Llibertat de culte 9 Actualitzar tot allò endarrerit

4 Llibertat d’ensenyança 10 Abolició de la pena de mort

5 Abolició de les quintes i matrÍcules de mar 11 Supressió del dret de consums

6 Unitat de furs 12 Fora els Borbons

En pocs  dies  tots els ajuntaments varen ser cessats i substituïts per polítics  
partidistes  del nou moviment liberal. L’Ajuntament de sa Pobla24 va  rebre un ofici 
de la Junta de Govern de la Província i nomena:
 
Pedro Juan Palou-batle, Jaime Socias, 1 Tnt. batle, i regidors a Miguel Caimari, 
Gabriel Comas, Martín Figuerola, Antonio Hizern, Gaspar Cladera, Juan Serra de 
Gayeta “Maño”, Antonio Crespí “Txòpol” i Juan Socias “Varet”.
 
El jurament del càrrec de tots els regidors i batle va ser col·lectiu amb la fórmula: “Juráis 
por Dios y sobre vuestra conciencia guardar las leyes que la nación se diere en uso de 
su Soberanía y desempeñar lealmente vuestro cargo.” Contestaren unànimement: “Sí”. 
Així comença  un nou període de la història poblera amb la influència del liberal 
Miguel  Socias y Caymari.

10. EL CÍRCULO MALLORQUÍN I MIGUEL SOCIAS I CAYMARI (1880-1882)

Va ser president del Círculo Mallorquín25 de l’1 d’octubre de 1880 fins al mateix dia 
de l’any 1882 (per reglament, els presidents tan sols podien ostentar el càrrec durant 
dos anys). Abans de la seva elecció com a president, Socias ja havia ocupat el càrrec 
de secretari de la Junta Directiva del Círculo durant la presidència de Pedro Gual (13 
24 ACTA AJUNTAMENT DE SA POBLA 31.10.1868
25 EL CIRCULO MALLORQUIN- Fons  Arxiu del Regne de Mallorca..”La Sociedad recreativa del Círculo 
Mallorquín nació en agosto 1851 producto de la fusión de las Sociedades El Casino Balear  y el Liceo Mallor-
quín y se instaló en el nuevo local del Casino Balear, construido el 1848 y situado en los solares del antiguo 
convento de Santo Domingo de la Calle Conquistador.
A nivel social el Círculo ejemplificó el esfuerzo ascendente de la burguesía mallorquina frente a la aristocracia, 
que no ingresó en la sociedad de manera relevante hasta principios del Siglo XX… En el Reglamento General 
aprobado en Junta General de 30 de junio de 1852 se establece: El Círculo Mallorquin tiene por objeto faci-
litar a sus asociados los medios de adquirir  conocimientos útiles y deleitables , proporcionándoles al propio 
tiempo decorosas diversiones y las demás ventajas que se obtienen con el trato mutuo de las personas. Art.l

octubre de 1868) i vicepresident en la Junta Directiva presidida per Gabriel Reus (1 
octubre de 1876). 
 
La seva Junta Directiva estava formada per:
President: Miguel Socias y Caimari
Vicepresident: Francisco Roselló y Pujol
Comptador: Gabriel Mas y Pou
Vicecomptador: Antonio Tomas Rosselló
Tresorer: José González Cepeda
Secretari: Juan Cerdó Bosch
Vicesecretari: José Socias y Gradolí

Fou nomenat president del Círculo en un moment que la societat estava en decadència i 
manca d’animació, motiu pel qual intentà augmentar-ne l’activitat i el nombre de socis.  
 
Sota el seu mandat es convocaren 20 sessions de la Junta General i 90 reunions de 
la Junta Directiva, és a dir, un total de 110 dies de reunió durant dos anys, cosa que 
demostra la seva implicació i intensitat. 
 
El fet més destacable durant la seva gestió fou que s’iniciaren les obres per arreglar i 
decorar la sala de balls, festes i concerts del Círculo, l’actual sala de plens del Parlament. 
Varen nomenar una comissió artística i a la Junta del 12.07.1881 assenyalaren que el 
cost per arreglar i decorar la sala de ball havia d’oscil·lar entre  5.000 i 6.000 duros 
(bastides, entarimat, mobiliari, aparells de gas i canonades no estaven inclosos en 
aquest pressupost). 26 
 
Les obres de reforma varen ser adjudicades al pintor Ricardo Anckerman,27 que 
presentà un pressupost inicial de 5339 ptes., on es detallava els treballs a realitzar en 
arquitectura, escultura i pintura (Annex 4).
 
Durant el seu mandat, també va donar suport a la secció filharmònica.

11. MIGUEL SOCIAS  Y CAYMARI,  FILL IL·LUSTRE DE LA VILA DE  
SA  POBLA 

La trajectòria política i humana de Miguel Socias y Caimari va obtenir el seu 
reconeixement  amb  el nomenament com a fill il·lustre de la vila de sa Pobla, recollit  
a l’acta de l’ajuntament pobler el dia  17.12.1893, sent batle Antonio Palou Pons:

26 GRESOL 7 FONS DE PINTURA I DIBUIX DEL PARLAMENT DE LES ILLES  BALEAR. Obra 
coordinada per Jaume Munar Arrom i Gabriel Pons Homar.
27 EL CIRCULO MALLORQUIN Fons de l’Arxiu del Regne de Mallorca. Pressupost del 15.08.1881 signat 
per Ricardo Anckerman
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“Seguidamente el Sr. Presidente propuso al Ayuntamiento que en vistas de las especialísimas 
circunstancias y relevantes dotes concurren en la persona de D. Miguel Socias Caimari, 
Abogado, hijo de esta población, la que puede con fundadas razones enorgullecerse de contar 
con un hijo como el Sr. Socias, que modelo de caballerosidad y nobles sentimiento, supo siempre 
conseguirlo y grangearse el aprecio general en los elevados cargos de Diputado Provincial, 
Vicepresidente Comisión Provincial, Gobernador de Mahon, Gobernador de Teruel, 
Diputado a Cortes y muchísimos otros cargos que hasta ahora vino ejerciendo en distintas 
provincias  actualmente Gobernador en Pangasinan  (Filipinas); mereciendo en todas 
circunstancias la mayor distinción y aprecio por su honradez como político y como hombre de 
Administración; en consecuencia considero merecedor al Sr.Socias, de que el Ayuntamiento 
le declare Hijo ilustre de este pueblo y para que como recuerdo a sus merecimientos quede 
memoria  eterna de su nombre, propongo también que a más de ser declarado Hijo Ilustre 
se acuerde de adquirir un retrato de dicho Sr. Socias y se coloque en la Casa Consistorial, 
dando principio a la Galería de hombre Ilustre de esta Villa. Al propio tiempo a fin de que 
el recuerdo que le dedica el Ayuntamiento mas extensivo, propone que la plaza llamada del 
Vaumar desde hoy sea Plaza de Miguel Socias.
 
Conforme el Ayuntamiento con lo propuesto por su Presidente, por unanimidad declaró  a 
D. Miguel Socias y Caymari Hijo Ilustre de esta población y acordándose  igualmente 
que desde hoy la antigua Plaza del Vaumar sea Plaza de Miguel Socías. También quedó 
acordada la adquisición de un retrato al óleo tamaño natural del Sr. Socias y que sea 
colocado en la Casa Consistorial;  empezando desde hoy la Galería de hombres ilustres de 
este pueblo. No habiendo más asuntos de que tratar  se levantó la sesión firmando el Batle 
Antonio Palou Pons , el Secretario Bernardo Carrió y los regidores  Miguel Bonnin, Felipe 
Serra, y Jaime Cladera”.

12. MIGUEL SOCIAS Y CAYMARI I LA CONDECORACIÓ DE LA “GRAN 
CRUZ” D’ISABEL LA CATÒLICA.

Els entrebancs de Miguel Socias y Caimari en la vida política en el Partit Liberal varen 
ser nombrosos i importants, amb conseqüències negatives per poder desenvolupar  
amb major notorietat la seva carrera política. Així trobam un article del diari palmesà 
Unión Republicana fent un judici tant de la vida del Partit Liberal com també de les 
relacions entre Miguel Socias Caymari, Antonio Maura i Pascual Ribot.

LA UNIÓN REPUBLICANA (del 25 d’octubre de 1898, núm. 723)
“LA CUESTIÓN RIBOT”

A los Católicos.- D. Pascual Ribot i Pellisser está excomulgado latae sentenciae, reservada la 
absolución a la Santa Sede Apostólica.

Asunto Ribot- Lo único nuevo que hay en ese asqueroso negocio, es lo de las cartillas de los 
estetas; pero ya podía esperarse un desenlace de este género. Dicho el refrán que quien anda 
con un cojo, al cabo del año cojea.
 
No somos partidarios de dar gran lanzada al moro caído, y tratándose de un hombre como 
el señor Ribot, a quién tan solo hemos considerado, siempre como un mero representante, 
apoderado o mandatario de la camarilla mas funesta que ha pesado, pesa y pesará en los 
destinos de esta tierra mallorquina, menos queremos ocuparnos de sus travesuras o artes de 
ganarse la vida. Pero ya verá este mismo pueblo mallorquín como tal vez en las próximas 
elecciones, sean de lo que fueren, Ribot y los suyos saldrán tal vez vencedores. ¿Porqué? Pues 
porque de diez mallorquines hay al menos nueve, que son peores que estetas.
 
Y lo que aquí pasa, pasa en general en toda España; y el remedio no se aplica, porque los 
republicanos, en general, en vez de votar, prefieren retraerse haciendo de este modo sin querer, 
el caldo gordo a sus enemigos. Las clases del orden y conservadoras con tal que las Cubas 
suban y los negocios limpios y sucios prosperen, no les importa un pito que se pierdan las 
Colonias, la vergüenza y el amor pátrio; resultando que el pueblo honrado y trabajador, en 
este interminable período de canallería andando, haya perdido la fe y la confianza en todos, 
y confunda lastimosamente al que desee salvarle con el que continuamente le explota y vende.
Y como predicar en desierto es sermón perdido esperemos otro ejemplo mas, como el de Cádiz, 
entre los miles que ya tenemos, para que llegue el caso de hacerse odiosa la honradez, estúpida 
la consecuencia, tonta la buena fe y criminal el deber.
 
El resultado de este asunto del exgobernador Ribot, no es necesario ser Sibila para vaticinarlo. 
El director del “Nacional”, irá a presidio; y a nuestro paisano no se le dará otro empleo, o bien 
una cruz pensionada.¿No se recompensó con la laureada de San dos mil duros al General 
Primo de Rivera? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Ribot acaba el dinero de los 
estetas gaditanos; Rivera los saca de todos los españoles estetas y no estetas.
 
Y ahora se presenta una ocasión, que mejor no puede ser, para demostrar los sectarios de tan 
ilustre jefe, el amor, la lealtad y el agradecimiento que por él sienten. El bastón de mando  
le ha sido arrancado por el gobierno. Sus admiradores deben regalarle otro de oro maciso y 
cuajado de brillantes y piedras preciosas de mucho valor, por si llegara el caso de tener que 
emplearlo; pues las brevas de Pangasinan, de Palancalan y demás destinos coloniales ya se 
han acabado gracias a los yankees, y a que aquí ya no podemos fumar las que tenemos. A ver, 
pues, como os portáis fusionistas de la calle, del callejón, del boulevard odorífico de la antigua 
Sinagoga y del barrio barbianesco de Bobians, y vosotros también, honradísimos padres de 
la patria chica que votáis empréstitos grandes para emplearlos en obras y reformas que otros 
os ofrecían casi de balde, igualmente podéis contribuir a la obra de admiración y recompensa 
que el funesto cacique de esta Isla tanto y tan bien se merece. Es la última prueba de adhesión 
que podéis darle, pues gracias al Director del “Nacional”, a quién casi todos los mallorquines 
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deben una estatua ya se acabó para siempre aquello de “si lo quiere don Pascual”.
 
En nombre de Mallorca, en nombre de todas las Baleares, pues, os enviamos señor de Figueroa 
nuestra más sincera enhorabuena, y la expresión de nuestro mayor agradecimiento, por haber 
roto las cadenas de nuestra servidumbre y hecho trizas esa loza ribotista, pesada y molesta.
Los que suben y los que bajan.- Uno de los que fundaron en Mallorca esta funesta plaga 
llamada partido fusionista, que más hizo para dar calor y quizás más sacrificios realizó fue 
el actual Gobernador de Segovia D. Miguel Socias y Caimari.
 
Un tiempo hubo que ni casino tenían la gente que seguía la política del Sr. Sagasta, y entonces 
la casa del Sr. Socias era mañas que suficiente para reunir los que tantos perjuicios han 
causado a este país. El entonces jefe de las M.M. era la personalidad única, era el todo, era el 
que disponía , y a quién todos obedecían.
 
En aquella época, el Sr. Ribot figuraba como republicano posibilista, como antes había sido 
conservador y en tal concepto alcalde de Palma.
 
Aquella reunión de amigos de la casa del Sr. Socías, gracias al calor ministerial y a los pocos 
reparos que los monárquicos tienen fue aumentando;  se dieron credenciales, se hicieron 
concejales y diputados provinciales, la cosa fué en aumento y pronto, muy pronto el destituido 
gobernador de Cádiz, apostató de los que habían sido sus amigos, para pedir puesto y puesto 
de preferencia. Como siempre, apoyado no por sus méritos y si por los de su pariente Maura, 
se le dio la alcaldía de Palma en premio a su nueva apostasía.  Recordar los escándalos, los 
votos de censura y hasta su declaración de Ignorante dada de Real Orden que motivó su paso 
por la Alcaldia de Palma, son hechos que se recuerdan y que nadie puede negar. Como alcalde 
lo hizo del mismo modo que las de veces que ha sido gobernador, cada vez destituido por su 
propio partido; en esto puede estar satisfecho quizá sea el único ejemplar y sabido es que los 
malos abundan. Pero a pesar de su inferioridad para todo, se propuso ser el primero en su 
partido, y también lo consiguió, gracias al apoyo de su pariente que en verdad, ningún padre 
ha hecho más para ningún hijo.
 
El. Sr. Socias y Caimari, sin causa alguna, sin haber tropezado, ni menos haber caído, 
empezó a recibir desaires del Sr. Maura, vió que ya no se contaba con él para nada y herido en 
su amor propio acompañado de varios y consecuentes amigos, se separó del núcleo del partido, 
cuando en unas elecciones de diputados a Cortes, no permitieron que su nombre figurase al 
lado de Maura y Ribot. Entonces el Sr. Socías hizo lo que seguramente no hubiera hecho el 
Sr. Ribot y fue, a pesar del desaire sufrido, apoyar a éste con sus votos de La Puebla, y los 
del distrito de Inca y gracias a ese apoyo le dio el triunfo. Adversarios de uno y de otro, no 
dejaremos de hacer justicia a la rectitud  y corrección de quién lo merezca . No bastó esto: El 
Sr. Ribot celoso cada día mas de su ridícula jefatura, ha correspondido al Sr. Socias y Caimari 
con la más negra ingratitud.

Para Ribot, Socías y Caimari no ha merecido jamás ni las atenciones que se guardan a 
los más humildes del partido, se le acusaba de negligente, que con él no era posible jamás 
a ningún lado. Esto es tan cierto que durante esta última época de dominación fusionista, 
ni siquiera pudo conseguir el Sr. Socias un modesto destino de cabo de vigilancia para  un 
recomendado suyo. Bastaba ser o haber sido amigo del gobernador de Segovia, para tener el 
entredicho para todo por el destituido y silbado gobernador.
 
Para la gente de la Peña, el jefe actual era el Meternich o un Pit; -Socias era un rural indigno 
de figurar en la política del gran partido fusionista. Y en todo van tan acertado como en esto; 
pues al mismo tiempo, quizá el mismo día en que el gobierno de Sagasta decreta la destitución 
por los motivos más abominables y de peor género, dando muerte civil al protegido del Ex-
Ministro de Ultramar, la misma Gaceta  premia los buenos servicios, la honradez jamás 
discutida  del que en Mallorca se ha visto a los pies de los caballos, de Ribot; concediendo, la 
Gran Cruz de Isabel la Católica a D. Miguel Socias y Caimari.
 
-LA MUERTE MORAL DE RIBOT
 
La Explotación Fin de Siglo
 
Nuestro Colega El Nuevo País publica lo siguiente, referente a la cuestión de los estetes.

La Cuestión del día
 
Que tristeza!. En estos momentos de angustia  para la patria en plena catástrofe, cuando no 
debía haber otro pensamiento colectivo que el de salvar a la Patria, constituye la preocupación 
general, la cuestión del día, el asunto de todas las conversaciones, el descubrimiento hecho por 
nuestro colega “El Nacional” de inmoralidades y vergüenzas inauditas perpetradas en Cádiz 
por las autoridades Gubernativas.
 
El Asunto, triste siempre, no hubiera llegado a adquirir la importancia si este gobierno 
tuviera noción de la justicia y supiera cumplir siempre con su deber.
 
¿De que se trataba? De que su periódico, “El Nacional” cumpliendo honradamente su 
deber, había hecho una denuncia contra el gobernador civil de la provincia de Cádiz. 
Pues con que la denuncia se hubiera pasado a los tribunales, sin perjuicio de instruir el 
gobierno expediente administrativo, todo quedaba arreglado.
 
La torpeza del gobierno ha convertido en cuestión de interés palpitante lo que en principio 
era un asunto secundario.
 
Es preciso que “El Nacional” pueda presentar pruebas de su denuncia y no se vea obligado a 
tratar en su número ordinario del viaje del emperador Guillermo y, en hoja extraordinaria, y tan 
extraordinaria, de lo que con perfecto derecho puede decirse sin apelar a ningún género de subterfugios.
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La dignidad de España, que hoy más que nunca se debe guardar, hace necesario que este 
asunto se esclarezca por completo Intervengan los Tribunales de Justicia, descúbrase la verdad 
y castíguese al delincuente

13. RECONEIXEMENT DE LA LABOR POLÍTICA AL PARTIT LIBERAL: 
“LOS TRES M.M.M.”

Tant Miquel Socias Caimari, com Manuel Guasp Pujol (jurista) i Marià Canals 
Castanyer (polític liberal) rebien un reconeixement de la seva labor política i com 
a professionals de prestigi de l’advocacia. Els anomenaven  “los tres M.M.M”, però 
aquesta denominació no era ben vista pels senyors terratinents.28 

14. EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE PARÍS I D’ALTRES
 
Una  exposició universal fou un esdeveniment de gran envergadura; se celebrava a 
partir de la segona meitat del segle xix en localitzacions arreu del món. L’organització 
que s’ocupava oficialment de nomenar les ciutats organitzadores d’aquest tipus 
d’esdeveniments és el Bureau International des Expositions (BIE).
 
Les exposicions aprovades pel BIE podien ser considerades universals, internacionals 
o especialitzades, amb una durada d’entre 3 i 6 mesos. Una característica determinant 
de les exposicions universals és que els que hi acudien, ho feien com a representants 
del país i no d’empreses o altres entitats. Així, en una època fortament marcada 
per les exploracions i pels invents, l’exposició universal va contribuir fortament a la 
comunicació social dels èxits imperialistes, en incorporar-se com a curiositats elements 
etnogràfics propis de les cultures dominades per part de les grans potències.
 
Miguel Socias Caymari estava il·lusionat per veure créixer econòmicament sa Pobla i 
a la vegada a tots el pobles de Mallorca. Eren moments de fortes inversions en la xarxa 
viària  i una època de creixement a nivell industrial. Quan el rei Alfons XII es casà amb 
Maria de la Mercè d’Orleans el 23 de  gener 1878, es va inaugurar una exposició a la 
Llotja de Palma29 de productes agrícoles i industrials, que als pocs dies es va traslladar 
a l’Exposició Universal de París.
 
Per organitzar el trasllat d’aquesta exposició a París, la Diputació Provincial va 
nomenar una “Comisión Directiva de la Provincial de las Baleares” presidida per D. 
Francisco Manuel de los Herreros, director de l’Institut Provincial de 2a Ensenyança 
de Palma, on havia estudiat Miquel Socias. La convocatòria30 es justifica: “les pide 

28 PEÑARRUBIA, ISABEL. L’origen de la Caixa de Balears. Pàg. 107
29 NADAL MUT, APOL.LÒNIA  Mallorquins, menorquins i eivissencs a les exposicions internacionals, 
nacionals i locals. Editorial Olañeta
30 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.- nº 1688 (Extraordinario 12.12.1877

la cooperación necesaria para lograr que la concurrencia de productos y artefactos de las 
Baleares sea tan numerosa y lúcida, como permiten las condiciones de su suelo y el estado 
de adelanto en que se encuentra la provincia bajo el triple aspecto de la agronomía, de la 
industria y del arte”.
 
A París hi acudiren diverses representacions de poblers a exposar els seus productes31:
a) Miguel Socias y Caymari va presentar una mostra de mongetes:
 
1. Habichuelas “listadas”. 2 Habichuelas “pintadas” 3. Habichuelas “counes”. 4. Habichuelas 
redondas. 5.Habichuelas negras. 6. Judías llamadas “confites de cara negra” 7. Idem, “confites de cara 
encarnada” 8. “Confites encarnadas”. 9. Idem “confites blancos de pasta real”. 10 Fríjoles diminutos. 
 
Al costat de cada producte  hi ha el seu preu, en origen, a sa Pobla, que oscil·la de 43-
60 pessetes hectolitre, excepte els “Confites blancos de pasta real” que figuren a 110 
pessetes hectolitre.(Grupo VII)
Un mazo grande cáñamo espadado y peinado. – Precio en la localidad, 1,25 pesetas kilogramo.
 
b) Serra (D. Juan):
1. Judías blancas, precio en la localidad, 50 pesetas hectólitro. 
1 mazo grande cáñamo sin espadar. Precio de la localidad, 1 peseta kilógramo.
Dedueixo que aquest Joan Serra devia ser de la nissaga dels Corró, família lligada amb 
can Socias durant generacions.
 
c) Riutort (D. Antonio):
1  mazo pequeño de cáñamo espadado y peinado. Precio en la localidad, 2 pesetas kilógramo
 
d) I, també, a la relació publicada per la revista “El Porvenir Balear”, publicava: “Waring 
(D. Enrique).- 1.- Dos muestras de papel de caña de la planta “Phragmites communis”, 
vulgo carrizo, (en mallorquín cañot) que crece en las inmediaciones de la Albufera desecada, 
Primer ensayo de su fabricación, susceptible de gran perfeccionamiento, No se ha fijado a´un 
precio a que podría venderse dicho papel”.
 
A Miguel Socias y Caymari va ser guardonat a París amb la Medalla d’Or per la 
presentació de les varietats de mongetes.
 
Cal tenir en compte que a l’any 1897 l’Ajuntament de Manacor  convoca  una 
exposició  des del 18 al 30 setembre . Convoca  la Junta Organitzadora “ ... Deseando 
que no tuvieran solo el carácter de mercado para algunos ramos de Ganadería,  sinó también 

31 BALLESTER MORAGUES, ALEXANDRE , Cronista de la Vila,  Mongetes Pobleres, Medalla D’or a Pa-
rís. Butlletí Municipal de sa Pobla núm. 140 octubre  2008. Extracte  de la Revista el Porvenir Balear  (Gener 
1878-Desembre 1879)
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y principalmente el de concurso de los productos de cultivo y de las industrias agrícola y 
pecuária, se propone ampliarlas con una exposición de Agricultura  y de las expresadas 
industrias”.32

 
S’hi presenta una representació de sa Pobla, entre els quals hi havia Miguel Socias 
Caimari, amb una col·lecció de mongetes i cànem, segons podem veure a la inscripció 
signada pel mateix, sense més informació. També registram la participació en aquesta 
exposició manacorina Francisco Gost Comas, que realitza una presentació de 19  
productes  “todas estas  legumbres  recogidas en la Marjal de Sa Pobla” i Cristóbal Serra 
Crespí, que hi presenta dos tipus de bova de la zona dels aiguamolls de s’Albufera. 

15. LA MORT DE MIGUEL SOCIAS Y CAIMARI  A LA PREMSA DE 
L’ÈPOCA

La mort sobtada de Miguel Socias y Caimari a Palma va produir  impacte  dins la 
població illenca, per la important tasca desenvolupada en el terreny polític personal  
i  per l’amplitud de relacions mantinguda amb diferents estaments de la societat de 
l’època. 
 
Així, el diari La tarde (8.2.1904)  descriu el seu trasllat:
“Anteayer, a las tres de la tarde, fue conducido el cadáver del que en vida fue don Miguel 
Socias y Caimari, a la estación de ferrocarril para ser trasladado a su pueblo natal, La Puebla. 
El cortejo fúnebre estaba formado por varias secciones de hombres, niños y niñas de la Casa 
Misericordia, y los porteros del Hospital, Diputación y Círculo Mallorquín.
Sobre el ataúd había dos hermosas coronas, una del Círculo Liberal y otra de la Familia del 
difunto.
 
Presidía el duelo el Señor Gobernador acompañado del Sr. Socias, Presidente  de la Diputación 
y el Sr. Barceló, Vice-Presidente de la misma.
 
Seguían el cortejo fúnebre centenares de personas, todos amigos queridos del Señor Socias; 
entre ellos vimos a D. Alejandro Rosselló, jefe del partido liberal, los diputados Provinciales 
señores, Sans, Pascual y Llobera, don Bernardo Amer, Don Domingo Escafí, Don Sebastián 
Feliu, don Pascual Ribot, los concejales señores Calafell, Font y Monteros, Rosselló y Gomez, 
Martorell, Fuster y Bauzá, D. Pedro Sampol, D. Pedro Estelrich y otras muchísimas personas 
de nuestra buena sociedad.
 
Una vez la comitiva  en la estación del ferrocarril fue colocado el cadáver en un furgón 
cubierto con crespones  negros. Formaban el tren a más del furgón, el coche salón y varios 
de primera que fueron ocupados por la familia y numerosos amigos que quisieron rendir el 

32 EXPOSICION BALEAR-AGRÍCOLA Y PECUARIA.-  Convocatòria 1897. Lorenzo Caldentey  Perelló 
Alcalde. Arxiu de Manacor  Sign 1800/1

último tributo de afecto acompañando hasta la última morada al cadáver del infortunado 
señor Socías.
 
…A las cinco de la tarde el clero con cruz alzada, autoridades y muchos vecinos y personas 
notables se han trasladado a la estación del ferrocarril, produciéndose a la llegada del tren 
un espectáculo desgarrador, pues muchos de los asistentes enternecidos y conturbados, al ver 
el féretro que contenía a su esclarecido paisano y vislumbrar a su afligida familia, se les veía 
derramar las lágrimas.
 
Acto seguido fue llevado por cuatro hombres a su casa, formando el cortejo fúnebre además del 
pueblo en masa, muchos señores de Palma y de otros pueblos amigos del malogrado hombre 
público. En su casa ha sido expuesto hasta que después de haberle pasado el rosario ha sido 
conducido a su última morada a cuyo acto ha vuelto a asistir todo el pueblo.”

Un altre diari, L’Almudaina (7.2.1904) també publicà el seu comiat:  
 
“SOCIAS Y CAIMARI
 
Cuatro rasgos
 
La noticia de su muerte produjo sentimiento general de tristeza en todo Palma.
No obstante haber pasado por la lucha política en momentos de gran encono y de haber 
desempeñado un puesto importante del cuál salió con impopularidad- acaso por culpas ajenas 
mejor que por las propias- todo el mundo conocía en Mallorca su fondo generoso, sencillote i 
bon enfant.
 
Lo que hubo en él de defectuoso fue más bien atributo de la época que de la personalidad. Fue, 
durante mucho tiempo la encarnación, de una política local apasionada por la lucha, por el 
proselitismo, por el dominio de las comarcas rurales, espléndida para los amigos, molesta para 
los adversarios. Fue, también, un temperamento organizado por la vida pública, tanto como 
el cuidado de su hacienda y el ejercicio de su profesión.
 
El Señor Socías, en su trato particular fue en extremo simpático y poseyó en sus mejores 
tiempos el don de atraer y saber hablar a cada cuál un lenguaje apropiado. Permaneció como 
ninguno fiel a su época y a las costumbres políticas en medio de las cuales se había formado y 
revelado. De aquí nació, aquella falta de adaptación y de flexibilidad para nuevas formas y 
modificaciones de la vida pública que le sorpendieron y a las cuales no conseguía plegarse en 
sus últimos años.
 
Como hombre, y sobre todo como amigo, sabemos cuánto valía el finado; lo saben muchos y 
acaso no todos lo confiesen. Apartemos, pues, los ojos de cuanto pudo apasionar y encender los 
rencores, para ponerlos en lo mucho que merecía aprecio y merecerá siempre buena memoria 
y gratitud.” 
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Impressions des de Filipines (1893-1894)

Cartas De miguel socias caymari A 
Antonio Maura ministre d’Ultramar 

12.07.1893  Lingayén- Pangasinan
 
Miguel Socias Caimari  havia rebut dues cartes D. Antonio Maura que li arribaren 
amb cert retard a Filipines, tanmateix que no esbrina el seu contingut.
 
A la primera  carta li comenta les primeres  impressions respecte a Filipinas: “la 
administración filipina, desde que rigió este país, Primo de Rivera, se halla profundamente 
corrompida y en manos de un personal generalmente inepto, … y yo no sé lo que contendrá 
la atmósfera filipina que convierte en bribones a muchos que en España han figurado como 
inmaculados…venturosamente el General Blanco ha emprendido, sin ruidos ni golpes teatrales, 
el buen camino, procurando meter en cintura a los que se ponen al alcance de su mano…. “
 
Li  conta que ha donat una carta de presentació a la seva persona a favor d’Enrique Pintó.
 I també que Francisco Sampol, metge d’Alcúdia li ha demanat canvi de plaça com a 
metge titular, de la Dirección de Sanidad de Vélez-Málaga per poder accedir a una de 
les places de Madrid. “Es y ha sido siempre un buen amigo nuestro”.
 
“Si mi sobrino Jaime Comas, abogado reciente, te escribe pidiendo una credencial para 
reunirse a mi lado, no le contestes hasta recibir mi próxima”.

08.08.1893 Lingayén- Pangasinán
 
El dia  3 Miguel Socias  rep un telegrama d’Antonio Maura demant-li de noves. 
Socias li comenta que se trobava a Manila juntament amb Torre Villanueva per 
nomenar “gobernadorcillos”, tasca que no va presentar moltes dificultats. Li comenta  
les  destrosses realitzades per les pluges sobre la línea de tren Manila-Dagupan i el 
port de Manila.
 
“Yo vivo contento y resignado aquí, donde nadie podrá estar más atendido y considerado que 
yo y mientras no halles ocasión propicia para llevarme a Manila, en puesto que me convenga, 
me dedicaré a sacar el fruto de los nuevos padrones a que estoy dedicado para buscar además 
de un considerable aumento en los ingresos del Tesoro, la compensación del 25 % que tu 
has rebajado en los nuevos presupuestos a los Gobernadores, en su recaudación de cédulas… 
Además de nombrar 28 tribunales municipales (todos los pueblos, excepto uno, tienen más de 
mil cédulas)….voy a poner sobre  los railes esta reforma, que como todas las tuyas, merecen 
mi más completa aprobación… como sabes, esta provincia es nutrida de población, y la más 
pobre, hasta el punto de que el principal propietario indígena de Linguayan, tiene solo unos 

cinco mil duros de total patrimonio… Esta provincia ha venido muy a menos desde que, hace 
unos años, la epizootia mató el 90 % de su ganado, que era su principal riqueza”-
“Un favor desearía de ti y siento tener que pedírtelo. Tengo aquí de oficial 2º del Gobierno 
a D. Joaquín Chinchilla, pariente lejano del General de mismo nombre, que es una de las 
mayores calabazas conocidas, y no sirve más que para estorbar …. Y no entiende ni quiere 
entender … desearía le trasladaras porque desearía de este puesto para mi sobrino Jaime 
Comas y Socias, a quién tu conoces y que debe haberse licenciado en Derecho en Madrid.

15.10.1893 Lingayén- Pangasinán
 
En aquesta carta Miguel Socias contesta a un escrit d’Antonio Maura :  “Desde el 1º nos 
hallamos aislados e inundada aun mas de la mitad de la Provincia …Aquí en Pangasinan 
destechó un par de miles de viviendas de materiales ligeros… llevando registradas hasta 
ahora nueve personas muertas.. y son considerables, naturalmente los animales ahogados o 
desaparecidos….tuvimos un ligero temblor de tierra.. al dia siguiente de pasado el ciclón nadie 
se acuerda de él y quedan las cosas y los ánimos tan sosegados y tranquilos como si tal cosa.
 
El día de mi santo  fue aquí una verdadera explosión de las simpatías que me guardan estos 
habitantes y de lo satisfechos que se hallan con mi templado … es aquí costumbre regalar 
las Principalias al Gobernador, en sus dias, capones, pavos, venados  y hasta  ternera y 
vacas, viniendo a Linguayén con sus músicas a felicitarle… llevados e influenciados por 
el modo paternal con que les corrijo y trato, y por la paciencia con que les enseño las más 
rudimentarias nociones de buena y pulcra administración… al comparar mi conducta con los 
puntapiés, bofetadas, atropellos y exacciones a que estaban acostumbrados, al ver que hago 
imperar la moralidad más escrupulosa y la justicia sobre todo y sobre todos.
 
Les correspondí …dando de comer en la gran casa municipal de esta cabacera, a todas las 
Principalias, músicos y acompañantes… sin ir a verles porque les hubiera desbaratado la 
comida… Di comida y cena por todo lo alto a 50 peninsulares, cosa nunca vista aquí… 
la exigua colonia se hallaba desde bastantes años en perpetua guerra de exterminio y de 
deshonra mútua; pocos meses después todos los españoles formaban una sola familia y una 
sola piña…
 
Mi fiesta me costó muchísimo dinero, pero los regalos recibidos valen cuatro veces más de lo 
gastado por mí.”
 
“Por la adjunta carta del Oficial 2º de este Gobierno Joaquín Chinchilla…desea cambiar 
de provincia, …ó de su pase a Hacienda. Yo te ruego su traslado a otra provincia, no solo 
porque esto facilitaría el nombramiento de mi sobrino Jaime Comas (me mata la soledad y 
el aislamiento propios de estos países) también por Chinchilla se halla desacreditadísimo en 
tiendas y almacenes..
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Supongo habrán llegado a tus manos… los tres bastones que te envié…el blanco de quijada 
de ballena no se rompe ni aunque lo tires al suelo…”

13.11.1893 Lingayén-  Pangasinán
 
Miguel Socias manifesta  la seva discrepancia a Antonio Maura, respecte de la situació 
que viu a Pangasinán : 
 
“Es antiguo el error que se padece en tu Ministerio referente a la importancia de Pangasinán, 
y ello procede de que esta es la Provincia de Filipinas donde más  fácilmente se  cobran  los 
tributos, por no haber realmente  gente muy pobre , ni gente muy rica (los potentados de por 
acá no tienen fortuna que llegue a los diez mil duros) siendo la tributación por cédulas de 10 
ª y 6ª clase …”
 
“en lo que si llevas completa razón es los muchos inconvenientes que en si trae el cambio de 
provincia, para hacer el cargo de nuevas personas y cosas, ya que soy queridísimo aquí (lo 
digo porque así es) incluso por los frayles,,, no me movería a gusto a no ser para ascender en 
Manila ó para ascender en la Administración de Hacienda de dicha capital…además deseo 
dejar aquí arreglados los caminos y hasta Agosto/Septiembre las Escuelas…, todo esto si tu 
no te largas del Ministerio de Ultramar , ó no se derrumba la situación liberal,….En fin 
te he dicho repetidas veces que en tu mano y solo en tu mano está mi carrera y ahora te lo 
repito, haz de mi lo que quieras, rogándote empero que me favorezcas todo cuanto puedas, 
pués ya voy para viejo y a pesar de mis brillantísimos comienzos de carrera, hace veinte y 
cinco años, han sido pocas las satisfacciones, y muchos los sinsabores, disgustos , trastornos y 
pèrdidas. Y no debe extrañar tu mi deseo de mejorar el sueldo y categoría, pues bien sabes que 
los gobernadores de las provincias Filipinas,son Jefes de Admón de 2ª y yo lo fui en Teruel de 
1ª, donde serví siete meses, y si llego aquí a Septiembre, tendré ya los dos años computables, 
para jubilarme, algún dia, cuando menos, de Jefe de Admón 2ª, cosa no inverosímil…”
 
Parla Miguel Socias del Sr. Chinchilla, “.. No puede continuar, habiéndola emprendido 
ahora con los frayles..Trasládale… Si no puedes colocar en su puesto a Jaime Comas ( como 
es mi más vehemente deseo, a fin de no estar solo) permítamelo con otro….comprendo tus 
compromisos en materia de personal, pero ten presente que ninguno de mis recomendados y 
que los conservadores sacrificaron durante su mando, ha sido colocado ni repuesto…”

08.01.1894 Manila
 
Miguel Socias escriu des de Manila a Antonio Maura on ha anat a descansar i per 
consultar als metges sobre una “llaga hepática” que li ha sortit en el turmell esquerre, 
Li diuen que no “es cosa de cuidado…y que es vulgar en este impeorable clima”. “No 
pude escribirte el pasado mes por haber atrapado durante el viaje un fuerte catarro que 
degeneró en trancazo sencillo”

“Imponente el baguio de 1 º Octubre que mató a 8 personas en Pangasinán… entre ellos el 
portero de la Casa del Gobierno, que murió aplastada la cabeza contra un poste de telégrafo, 
por aquí se da poca importancia a eso de jugarse la vida con frecuencia, porque entre baguios, 
temblores y calenturas, que a veces se convierten en perniciosas y que solo dan tiempo para los 
sacramentos, amén de otras enfermedades endémicas del vientre , hígado y de la piel, hacen 
de este país , un verdadero país de pesca, donde se vive de milagro”.
 
Los dos ascensos con que muchos vienen, los deseos de ser y parecer aquí personajes y pasar por 
tales, mientras que en España no pasan de incluseros; ó la atracción de poder aquí rienda suelta 
a los vicios de todo género, a que tan abonado es este país, hacen que muchos deseen venir …
En una palabra que salvo contadas y honrosas excepciones, sólo viene a Filipinas lo peorcito 
de cada casa. Si yo tuviera que venir hoy, te lo juro no vendría. Para ir a Ultramar oigo 
sin cesar a los muchos que aquí hay, que han estado en las Antillas … allá, hay inteligencia, 
sociedad, comodidad y vida .….Aquí para los buenos solo hay tristeza, aburrimiento y 
resignación. Y para buenos y malos un vivir carísimo, con un desnivel deshonroso de 24 ó 25, 
por giro sobre la península que afecta a sueldos y a los artículos de primera necesidad, todos 
aquí de importación”. 
 
“Contestando a tu grata del 22 Nvbre, te diré que desistas de nombrar a mi sobrino Jaime 
Comas, que siguiendo mis concejos, prefiere prepararse para las oposiciones de Mayo ó Junio 
a las notarias vacantes en Mallorca y por otra parte se cansó de esperar, pero hazme el favor 
de trasladarme el Oficial Chinchilla., que no sabe una palabra de nada ni ha cogido la pluma 
en nueve meses que lleva a mi lado…. Si tengo que venir a Manila sin ser autoridad, no 
quiero venir. Desearia una plaza a donde pudiera lucirme o hundirme, ó una de las dos 
plazas de Administrador de Hacienda de la Aduana de Manila donde honradamente  me 
pueda ganar un capital.
 
Comprendo también lo que me dices que los Gobiernos de Provincia tienen más golosos que 
los cargos de esta Administración Central. Falta saber si esos golosos son o no honrados, o 
si esos cargos centrales son los destinados a los académicos, a los viejos, y a los que cuentan 
los meses que les faltan para jubilarse…prefiero se autoridad y fuera de los cinco puestos de 
Manila, prefiero mi Gobierno de Pangasinán….He sido aquí obsequiadísimo por grandes 
y chicos, no sé como demostrar mi gratitud al General Blanco que ha estado y está conmigo 
como yo no podía siquiera soñar”.
 
14.02.1894 Madrid 
 
Contestació del ministre d’Ultramar Antonio Maura al governador de Pangasinán 
Miguel Socías Caymari.
 
“Querido Miguel: veo que la nostalgia de la Roqueta te tiene malhumorado. La compañía 
de tu sobrino y la presencia en Linguayen de Julio Pimentel supongo que atenuarán el mal 
humor que traspira tu carta de 8 de Enero. No tenía motivo alguno tu sobrino para cansarse 
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de esperar ni le deseo en su vida mayores esperas y contrariedades…Quiero decir que me ha 
parecido tu carta mal templada y desavenida con el cuidado que puse en complacerte dentro 
de lo posible. Siento mucho que te desagrada Ultramar, pero entendiendo todos era preferible 
a un gobierno Peninsular tal como pudiera haberse entonces logrado …no he podido ni 
debido ocultarte que me parecen poco justas algunas de las cosas que dicto el aburrimiento,…
exageras la generalidad del juicio en lo que atañe a la honradez de los funcionarios; sin que 
falten medios ejemplares lamentables, no es tan raro, ni tan fuera de uso el otro tipo.
 
En cuanto a tu futuro cambio de destino, veremos si en razón oportuna se nos depara ocasión 
de darte gusto… Por la prensa sabrás lo más esencial del estado de la política…llevamos un 
mes de incertidumbre sobre la permanencia o la modificación ministerial….”

Font: Fundació Antonio Maura- Madrid

ANNEX 1

ANNEX 2 
Casa pairal de Can Socias C/ Son Llamp, avui C/ Tresorer Cladera -C/ Fosc
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ANNEX 3

MANZANA DE DON MIGUEL

CADASTRE MUNICIPAL LA PUEBLA ANY 1849

HONOR JAYME SOCIAS Y SU MUGER
Valor en reials

“Una casa y corral en dicha manzana y nº linda con casas de Antonio Crespi

Rua y Nicolás  Serra Garreta 31,4

Otra casa en la manzana de Son Amer  linda con casas de los denunciantes y

Antonio Saliá 18,14

Otra casa y corral con dicha manzana con calle del mitx y por las demás 

partes con otra casa del denunciante. 6,5

Una casa en la misma manzana y nº 3  linda con la antedichas calle y casas del

denunciante 12,1

Otra casa en dicha manzana y nº 4  linda con calles y casas del mismo denun-

ciantes Socias 6,5

Cinco cuartones de tierra con norias en las Tanquetas lindan con tierras de

D. Lorenzo Cladera cirujano y D. Gabriel Serra de Gayeta 28,12

Una qda (quarterada) tierra con noria en Son Palou linda  con tierras de Dª

Juan Ana Andreu y torrente de San Miguel 41,12

Tres cuartones tierra con noria en Son Palou lindan con tierras de, Jayme Picó 

y D- Pedro Antonio Serra 31,14

Media qda de tierra con noria en  Son Señor, linda con tierras de Esperanza

Ysern y camino de Son Señors 24,19

Media qda (quarterada) tierra en el  Pas Fangós  linda con tierras de 

Margarita Bennasar  Porreta y Mateo Crespí Sero. 10,8

Un cuarton y medio marjal de Son Amer  linda con tierras  de D. Martin Serra 

Miguel Gelabert 18,14

Un cuartón de tierras  de Son Señor linda con tierras de D. Antonio Palou y

Catalina Vicens 10,8

Un cuartón de tierra en Id. Linda con tierras de Antonio Crespí  Tapol 8,7

Un cuarton tierra en Son Amer  linda con tierras de Jayme Cladera Bernadí y

Juan Gomila Pastó 8,7

Tres  huertos de tierra en Son Jaumí, linda con tierras de Catalina Tugores y

Antonio Siquier Cotá 8,7

Cinco qdas [quarterades] de tierra  secana en  Son Tut ,  linda con tierras  del

predio de Son Tut y D-n. Jayme Andreu 23,8

Dos qdas (quarterades) de tierra secano en  Son Vent  linda con tierras de

D. Nicolas Socias  Sot y Baltasar Bennasar  Pali 6,5

Tres cuartones tierra secano en Son Masanet lindan con tierras de D. Martín

Serra Maño y D- B Llabrés 4,14

Un cuartón tierra huerto dentro de esta Villa, linda con tres calles y con casas

del denunciante 12,1

Tres huertos de tierra en  Son Jaumí que linda con tierras de Lorenzo Simó

Ravell procedentes de la cuenta de Rafael Serra 9,8

Unas casas  y corral en dicho número y manzana lindan con casa de Rafael

Hizern y con otras de Catalina Bennasar Vª 31,4

Otras casas en dicha manzana y número lindan con casas de dichas pertinen-

cias y con otras de Catalina Crespí Vª 3,2
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Tres  cuartones en Son Boyra linda con tierras de Sebastián Gost y camino de 
Pollensa

13,12

Un cuartón de  tierra antigua en  Son Puig , linda  con tierras de D. Jayme 

Comas y con otras de Rafael Socies Basó 10,8

Media qda (quarterada en Son Poquet , linda con tierras de Dª Juana Ana

Crespí y con otras de Camino Sendero 20,16

Un cuarton en Son Ferrage linda con tierras de D- Gabriel Serra de Gayeta y

Catalina Serra 12,1

Un cuartón en Son Sabater, linda con tierras de Guillermo Mir y Nadal Caymari 12,1

Un cuartón de tierra en Las  Jonqueras Veras Linda con Camino público y

tierra de Antonio Selia 10,8

Otro id (las Jonqueras Veras)  linda con camino público y tierra de Antonio

Jaumell ó Famell 10,8

Otro cuartón en Son Puig linda con camino publico y tierra del denunciante 10,8

Medio cuartón en Son Señor   linda con tierra  Antonio Serra Moro y camino

público 4,3

Un cuartón en  Son Vivot o Son Salat linda con tierra  de Franco Caymari y D.

Barte Serra 8,7

Un cuarton en Son Vivot  linda con tierras de Juan Serra y  Cifre y Francisco 

Cantallops 17,1

Una casa y corral en la Manzana  del denunciante y linda con la de  Guillermo

Alomar 24,19

Otra casa en la manzana de Son March  y linda con la de Caymari Porro y Calle 

del Vall 12,1

Una quarterada de tierra en Son Puig  y linda  con torrente de San Miguel  y

Camino de son Puig 23,12

Dos cuartones en son Sabater  y lindan con tierra de Juan Serra Cifre y la de Dª

Isabel Serra Fava 25

37 anotaciones                                                                                   Valor en reials. 571,18

Font:  Cadastre Municipal  La Puebla   1849  Signatura  1830

ANNEX  4 
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ANNEX .- 5
Miguel  Socias y Caymari . Gran Cruz de Isabel la Católica.

ANNEX.-6 
Medalles de l’Exposició Universal  París  1878  

Exposició a sa Llotja  1878                                                               
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Procés evolutiu de la mecanització 
del camp per l’extracció d’aigua

Joan Payeras Llull



216 217

Introducció
Aquest treball, més aviat periodístic, el que pretén és deixar constància escrita dins la 
memòria dels més majors, i per a coneixement de les generacions actuals i futures, de 
l’evolució experimentada al llarg dels dos darrers segles pels treballs que conformen 
tot el procés dels conreus experimentats dins les marjals pobleres. Uns treballs, unes 
tasques, que durant centúries han vingut marcats per la duresa, l’esforç físic i el sacrifici 
dels homes i dones de sa Pobla, entregats en cos i ànima a fer de les terres pobleres, el 
mitjà que nodreix l’economia local.

Conta la història –ens diuen els distints estudis elaborats referents al procés evolutiu 
dels treballs del camp– que tots els progressos han girat entorn de la lluita per 
aconseguir la transformació d’unes terres ermes, fins i tot insalubres, en productius 
vergers dels més diversos productes agrícoles que és capaç de donar la terra. Uns 
esforços vessats, des de sempre, a fer aflorar l’aigua des de les profunditats subterrànies 
a dins els solcs rectilinis traçats per les primitives arades de tracció animal, fins a 
l’arribada dels tractors  i altres màquines de darrera tecnologia.

L’aigua. Aquest element natural tan preuat i necessari per a la subsistència de 
l’home, dels animals terrestres i marins, i també de les plantes que formen part de 
la natura… L’aigua, com veurem, ha estat la riquesa més lluitada pels pagesos de sa 
Pobla, per espargir-la damunt les terres de conreu. Primer a braços, amb buidadors i 
“lates” (llaunes), després mitjançant les sínies, els molins, les bombes impulsades per 
motors… fins a escampar-la mitjançant els aspersors. Distints sistemes de treure aigua 
que formen part de l’evolució o mecanització del camp.

A l’esmentada mecanització del camp per a l’extracció de l’aigua, seguiria la 
mecanització dels treballs del camp. Uns treballs, com ja s’ha dit, durs i sacrificats; 
com els de preparar i llaurar la terra, emprant la força animal per activar els estris més 
rudimentaris, com el carro, l’arada, o el carretó voltant l’era. També arribaren màquines 
per substituir els gavilans, el caveguet, el xapó, el falçó, o la falcella; eines manejades 
amb destresa per la mà de l’home i la dona de la pagesia. 

Si s’entén per mecanització, la implantació o aplicació de la màquina en substitució, 
parcial o total, de la feina de l’home o de l’animal per obtenir un producte, i tenint 
en compte que, en algunes ocasions, el concepte de mecanització també inclou l’ús 
d’eines o estris de mà, hauríem de convenir que en l’evolució de l’agricultura, resulta 
una mica difícil establir la frontera entre els treballs del camp efectuats manualment 
o mecànicament.

Si tenim en compte que la riquesa agrícola i la fertilitat de les terres de conreu de sa 
Pobla, no és causada per les condicions naturals dels seus terrenys, sinó per l’actuació 
de la mà de l’home i gràcies a la constant i titànica tasca vessada pels marjalers i 
marjaleres per convertir aquelles terres, que per allà el segle XVI eren un ermot àrid i 
estèril, en un verger altament productiu. 

Basta dir que l’any 1600, l’historiador Binimelis, a la seva obra “Història de Mallorca”, 
va escriure que “sa Pobla és la vila més pobra d’aigua de quantes hi ha a l ’illa, ja que, en tot 
el seu terme, a penes hi trobam 10 pous”. 
   

Primitius sistemes de reg
Les terres de conreu començaren a aixecar-se amb el parcel·lament dels terrenys 
de s’Albufera, situant la terra a un nivell més alt que les aigües de les síquies que  
l’enrevoltaven. Els primers cultius de reguiu s’alimentaven de les aigües que brollaven 
dels ullals i corrien per síquies, que els pagesos arreplegaven amb els buidadors i 
escampaven damunt els sembrats.

Un altre dels primitius sistemes de reg consistia a ‘treure aigua amb lates (llaunes)’, un 
enginy, també manual i sacrificat que consistia a instal·lar un trípode construït amb tres 
pals alts que descansaven, dos en un marge de la síquia o pou d’escassa profunditat i el 
tercer a l’altre marge. El trípode sostenia, a la part més elevada, una corriola per la qual 
passava una soga que sostenia, a cada cap, una lata. Un tauló de fusta, sostingut pels 
dos marges del pou o la síquia, sobre el qual se situava el pagès, que, a braó, submergia 
una lata dins l’aigua, per pujar-la plena i buidar-la dins un caixó de fusta en forma 
d’embut en posició de pla inclinat, que desembocava dins el solc mestre, per després 
fer-la córrer a través dels solcs de la finca. Mentre un recipient o lata es buidava, el 
de l’altre extrem de la soga, se submergia dins el pou, i així s’aprofitava l’esforç humà.

El procés era dur i requeria una bona musculatura de l’home, tant de braços, com de 
cames, per aguantar durant hores damunt el tauló per pujar les pesades lates plenes 
d’aigua i vessar-la sobre la terra. Ajudaven a l’home, la dona o els fills, que s’encarregaven 
d’escampar l’aigua pel sembrat, a través de solcs, també fets manualment.
 
Si es donava el cas que fossin uns quants els pagesos que regaven les seves finques a 
la vegada, això feia que baixés el nivell de l’aigua dels pous o de la mateixa síquia, fins 
al punt d’esgotar-se. En tal cas s’havia d’aturar l’extracció d’aigua, i esperar que la que 
brollava dels ullals tornàs a omplir el pou o la síquia.
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Com totes les feines de camp, la de treure aigua amb lates, tenia la seva pròpia tonada, 
que deia:

Ai!  Per què no em deies ves-te’n
Ai! Si t’havia de fer nosa 

Ai! Així ho fan, cara de rosa, 
ses dones que tenen seny.

Ai! Ses dones que tenen seny
Ai! Per què no em deies ves-te’n.

Les sínies
Deixant enrere els esmentats sistemes de reg manuals, amb buidadors i de treure aigua 
amb lates, i entrant als sistemes mecanitzats, podríem establir un ordre que començaria 
per les sínies, un sistema de treure aigua que es pot considerar, si val l’expressió, 
“semimecanitzat”, ja que l’enginy mecànic estava activat per la força animal.

La sínia es defineix com «una construcció d’origen àrab que utilitza la força animal 
per extraure aigua de pous de poca profunditat. La paraula sínia prové del mot àrab 
‘sanitja’, o pou on la roda treu aigua per regar. Foren precisament els àrabs els qui la 
introduïren a la nostra illa. No obstant això, seria a mitjan segle XIX quan va començar 
a consolidar-se la seva presència a les explotacions agràries de reguiu a Mallorca. 
Segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, en el seu apartat de cultura popular, 
Francesc de Borja Moll explica que «la sénia o sínia és una de les màquines arcaiques que 
amb el pas del temps ha anat desapareixent.» I afegeix que «esteses, abans, per tots els horts 
de reguiu, foren suplantades per les bombes hidràuliques i els molins».

Diferents estudis i inventaris que figuren en distints arxius, constaten clarament que 
durant un segle -entre el 1859 i finals dels 50 de la passada centúria- el municipi de sa 
Pobla va ser el que més sínies va tenir instal·lades a les seves marjals.

Segons comenta l’arxiduc Lluís Salvador en el seu Die Balearen, sa Pobla era el terme 
municipal on hi havia més sínies de tot Mallorca. L’any 1872 en va comptabilitzar 1.400, 
de les 3.489 existents a la nostra illa, repartides així, per partits judicials: 336 a Palma, 
938 a Manacor, i 2.215 a Inca, de les quals 1.400 estaven dins el terme de sa Pobla. 

Per altra banda, segons documents que obren a l’Arxiu Municipal de sa Pobla, 
se sap que, en un d’ells, datat el 17 d’agost de 1859, en el municipi de sa Pobla 
apareixen registrades 800 sínies, mentre un estudi realitzat per un pèrit l’any 1910, 
informa que n’hi havia 2.000. En un inventari confeccionat l’any 1951, apareixen 

comptabilitzades a sa Pobla 671 sínies d’un total de 2.813 en tot Mallorca. Unes 
dades que certifiquen la importància que va tenir aquell sistema d’extracció d’aigua 
per al reg, en el desenvolupament agrícola de sa  Pobla, en particular, i de Mallorca 
en general, principalment durant les primeres dècades del segle XX, fins a l’arribada 
massiva dels molins de vent, que foren arraconant o abandonant les sínies, de les quals 
encara podem contemplar algunes restes.

Descripció tècnica. La sínia és una construcció descoberta, aixecada a sobre un 
terreny més elevat respecte del nivell del sòl, asseguda damunt una plataforma circular 
denominada mota o peu de sínia, que envoltava la bocana del pou. Les sínies, a més de 
la seva gran utilitat agrícola, també eren utilitzades per al subministrament d’aigua per 
a altres processos industrials.

El seu funcionament es basava, com queda dit, en la força animal produïda per les 
bèsties mentre aquestes feien voltes en sentit circular, enganxades a un pal de la mida 
del radi de la circumferència de la pista, el qual feia girar una roda col·locada en sentit 
horitzontal, el rodet, fixat per un eix, l ’arbre. Mitjançant unes travesses, el rodet exercia 
un moviment de rotació, a manera d’engranatge a la roda col·locada en sentit vertical 
que accionava una cadena, el rest, que sostenia els cadufs subjectats amb cordell o 
filferro, que en una rotació arribaven al nivell de l’aigua, traient-la a la superfície per 
abocar-la dins un recipient de pedra, anomenat pastera per canalitzar-la al safareig, o 
bé directament als solcs de reg. Per facilitar el bon funcionament del mecanisme de 
la sínia, es construïen els pous de forma ovalada, folrats interiorment de pedra. Les 
primitives sínies eren completament de fusta, i posteriorment algunes peces del seu 
mecanisme es feren de ferro.

En el seu meticulós estudi sobre les sínies, l’arxiduc Lluís Salvador n’ofereix una 
detallada descripció tècnica dient que «si el pou és d’escassa profunditat, els cadufs estan 
molt junts un de l ’altre; en cas contrari estan separats per tanta distància, que la resistència 
que ofereixen no superi la força de l ’animal. Els cadufs són en general allargats, fets de fang 
i tenen un petit orifici  a la seva base per tal de reduir la resistència...»  I observa que en 
algunes sínies els cadufs de fang tenen una forma diferent i que també es fan de fusta 
o zinc, per seguir comentant que els cadufs de fang, amb la seva corda doble que els 
envolta i  subjecta, i que en algunes sínies és una cadena, formen una espècie de rosari 
denominat niu, que es mou lliurement sobre la roda vertical. Per impedir que lleneguin, 
en algunes sínies, les dents de la part exterior de la roda vertical estan doblegades cap 
amunt per fora, i en els pous més fondos s’hi posen dos travessers encastats a dos dels 
pals laterals que s’aixequen dins, entre els quals i la paret del pou hi passa el niu. Una 
palanca associada que acaba en forma de forquilla, la qual, en cada rodada hi encaixa 
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una dent de la roda vertical, amb l’altra, que impedeix que tot l’aparell retrocedeixi 
quan s’atura de rodar.  

Els molins de vent
Centrant-nos en els molins que poblaren les marjals de sa Pobla, cal dir que aquests 
no foren els primers que s’instal·laren a Mallorca, ja que, segons documentació diversa, 
va ser al Pla de Sant Jordi on es construïren en primer lloc, entre els anys 1846 i 1848, 
amb motiu de les obres de dessecació de l’aiguamoll palmesà, duites a terme a finals 
del segle XIX, sota la direcció de l’enginyer holandes Paul Bouvy, a qui s’atribueix la 
invenció dels nostres molins de vent per treure aigua. 

El molí de vent per a l’extracció d’aigua va arribar a terres pobleres a la primera 
dècada de 1880 i, el primer, va començar a rodar l’any 1885 a la finca de Son Culenrere, 
propietat de Bartomeu Pericàs, de Can Borneta. Aquest primer molí tenia les veles de 
lona. Quatre anys després, el 1889, Nicolau Socias, Guixa, va instal·lar a la seva finca 
de Son Gallina el que seria el segon molí de sa Pobla, que ja tenia el ramell en forma 
de roda octogonal i de fusta.

Els avenços i perfeccionament de la complexa obra d’enginyeria que constitueix la 
maquinària d’un molí, anaren produint-se de mica en mica, aplicant canvis en les 
distintes peces i en els seus materials, sempre cercant un millor rendiment. En la 
construcció d’un molí es conjugaven la intervenció de distints especialistes industrials 
de diferents oficis, com picapedrers, fusters, ferrers mecànics, sense oblidar els sacrificats 
pouers, que a cops de picassó i manuella i la detonació de barrobins, perforaven terra 
endins fins arribar als aqüífers subterranis que discorrien entre els 12 i els 20 metres 
de profunditat. Precisament, les mateixes pedres que s’extreien del subsol s’empraven 
per a la construcció de la torre del molí i del safareig.

De les diferents parts i peces que conformaven un molí, des de la seva torre a les seves 
aspes, passant, per la coa i sistema d’extracció -cigonyal, tija, pistó i bomba- n’ofereix 
una detallada descripció el metge i escriptor Nofre Pons en el seu llibre Les venes del 
món (Pessic 2003). El molí s’assenta sobre una torre, a sa Pola de forma cilíndrica 
la gran majoria, d’uns quatre metres d’altura per tres metres de diàmetre. La torre 
envoltava el pou, prèviament excavat. A l’interior de la torre es construïa una escala 
de mitja volta de caragol per accedir al terrat, des d’on es realitzaven les arriscades i 
delicades maniobres d’extensió i recolliment de les aspes (envelar i desenvelar el ramell 
del molí) per al seu funcionament o deixar-lo fora de servei. Sobre la torre s’aixecava 
la maquinària rotatòria, que accionava el sistema de bombeig del pistó dins la bomba 

d’èmbol, succionant l’aigua per vessar-la dins el safareig, o directament al canal que la 
proporcionava als recs o solcs de la terra. 

Del centre geomètric de la roda o ramell del molí, emergia, en sentit horitzontal, el pal 
o arbre que sostenia l’estilitzada coa, que mitjançant una cadena era orientada, segons 
la direcció en què bufava el vent. A l’extrem superior de la coa, solia col·locar-s’hi una 
petita creu de fusta, segons la llegenda, per protegir el molí de llamps i altres mals 
esperits. I cada any, per les festes de Sant Jaume, des de la mateixa coa onejava una 
bandera nacional, en senyal de festa major.

Energia gratuïta i no contaminant. El cabal d’aigua que extreia un molí, depenia 
de la força amb què bufava el vent i del diàmetre de la bomba extractora. Una idea 
aproximada ens la dona el metge i escriptor Joan Torres Gost, al seu llibre La saga de 
l ’aigua (Miramar 1997, pàg. 95), quan conta que l’industrial mecànic Pere Grau Eixut 
deia que un molí mitjà, amb bomba de 35 centímetres extreia uns 120 metres cúbics 
d’aigua cada cinc hores de vent aprofitable al dia. Altres dades apunten que, depenent 
de la profunditat de l’aigua subterrània, es podien extreure entre els 35 mil i 40 mil 
litres per hora. Un dels avantatges importants dels molins de vent era el cost zero de 
l’energia emprada, el vent, i també la no contaminació del medi ambient. 

Va ser a principi de la segona dècada del passat segle XX, quan es va produir la 
gran eclosió quant a la instal·lació de molins al llarg i ample de la geografia rural 
del terme de sa Pobla, especialment en els terrenys més propers a s’Albufera, que es 
veien afavorits pels vents idonis per al seu funcionament a millor rendiment. Dades 
significatives d’aquesta progressió són, que l’any 1911, el taller de ferreria de Jaume 
Gelabert havia instal·lat 143 molins, mentre que l’any 1917 es comptabilitzaven un 
total de 340 molins amb bomba de pistó espargits per les marjals pobleres.

Així els va descriure Miguel de Unamuno. Els centenars de molins que poblaven 
l’ampla planícia de la comarca de sa Pobla i Muro, voltant al compassat ritme que 
els imprimia el vent, oferien una bella i impressionant imatge que no escapava 
a cap observador. Una imatge, que tampoc va escapar a l’escriptor i filòsof Miguel 
de Unamuno i que va deixar reflectida amb la seva proverbial prosa a la seva obra 
Andanzas y visiones Españolas (Austral n. 160, 1941, pàg. 170) quan l’estiu de 1916, en 
el seu viatge a Mallorca, va escriure: «De Alcúdia volvimos a Manacor pasando por la 
Puebla - o mejor, La Pobla – la parte más fértil de la isla, aun que no la más pintoresca. 
Hay ahí una albufera y el mar empapa la tierra. Un ejército de molinos de viento le 
sacan a esta su agua; pero de estos molinos modernos de rueda y pequeñas aspas de madera. 
Aunque no son esos familiares molinos de viento, los de vela, los de Don Quijote, los que 
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saludan con la mano, estos otros molinos en tan gran tropa no dejan de animar el paisaje con 
una nueva vida. Se ve a la tierra trabajando.»

Avui, l’estampa és completament diferent de la que va dibuixar i descriure Miguel 
de Unamuno i la que immortalitzaren altres il·lustres plomes, artistes pintors i 
fotògrafs. Amb l’arribada de nous sistemes de cultius i de noves tecnologies per a  
l’extracció de l’aigua per al reg, els molins deixaren de tenir la utilitat que tingueren 
anys enrere i a poc a poc deixaren d’utilitzar-se, i abandonant-ne el manteniment. Els, 
altre temps, vistosos ramells i estilitzades coes s’anaren desplomant a terra, deixant 
soles i despullades les torres més resistents, avui autèntiques peces arquitectòniques, 
testimonis muts d’un passat que va marcar un punt d’inflexió d’un anhelat progrés per 
a les generacions d’agricultors i industrials de principis del segle XX. Només alguns 
propietaris de molins, els més romàntics, han tingut cura de restaurar-los i mantenir-
los en vida.

Aquell «ejército de molinos de viento...» que va cridar l’atenció de Miguel de Unamuno, 
va anar caient, derrotat i vençut als peus dels esquadrons de les noves tecnologies que 
ens anaven envaint encara que de forma pacífica i compassada.

Els motors d’explosió
Fent un breu resum històric dels motors d’explosió per a l’extracció d’aigua, direm que 
el primer que va arribar a terres pobleres ho va fer l’any 1914,  i es va instal·lar a la 
finca de Son Tut, propietat del Sr. Rafel Torres. Es tractava d’un motor de benzina de la 
marca Vellino, que va assolir gran popularitat pel seu bon rendiment. Un altre motor el 
va instal·lar a la seva finca el Sr. Miquel Planes, i un any després, el 1915, s’instal·laren 
tres motors més en diferents finques del terme municipal de sa Pobla.

El 1916, diu la crònica de la revista Sa Marjal, ”s’assetjaren els motors a carburol, 
quin consum resultava més econòmic que la benzina”. Aquell mateix any va començar 
la instal·lació dels motors elèctrics, que accionaven les bombes centrífugues, amb 
resultats favorables.
   
L’any 1917, el Sr. Joan Planes instal·laria, a la seva finca de Son Bonafús, «un motor 
d’explosió de gas pobre de 35 cavalls de potència, amb capacitat per treure 1.900 litres 
d’aigua per minut, o sia, més de 160.000 metres cúbics d’aigua per hora», deia la crònica de 
Sa Marjal, que publicava un informe que donava aquestes dades: “Entre les 2.000 sínies, 
els 340 molins i els 55 motors d’explosió i elèctrics, s’extreuen, cada dia, uns 460 mil metres 
cúbics d’aigua que fertilitzen les terres de conreu de sa Pobla.” 

Segons la feina de recerca feta per Jacint Soberats Payeras a través dels llibres de 
comptabilitat que es conserven del taller del seu padrí de ‘Can Cinto’, els motors que 
més s’instal·laren els primers anys, foren el Vellino, el Rex i el Ruston. A més d’aquests 
anteriors, altres motors que també s’instal·laren en les dècades posteriors eren de 
les marques Otto, Josman, Diter, Guarch, Soyro, Fita, Crosley, Bernard Euro, Tissa, 
Bruneau, Moexsa, Darmstadt, entre moltes altres de fabricació nacional i estrangera.  

Motors fabricats a sa Pobla. L’èxit i el bon rendiment dels motors d’explosió dins el 
sector agrícola, va animar distints mecànics de diferents tallers de sa Pobla a fabricar 
i comercialitzar els seus propis motors. Dels motors fabricats a sa Pobla, destacaren 
els ‘Grif ’ o ‘Unión’, en el procés de fabricació dels quals participaren els tallers de 
‘Can Cinto’ de Jacint Soberats Sans i els seus fills Jacint i Toni; ‘Can Xim’ d’Antoni i 
Bartomeu Ferrà Celià; ‘Can Puça’ de Miquel i Jaume Pons Fornari; i ‘Can Catany’ de 
Miquel i Jaume Gomila Buades. Entre tots ells constituïren “La Unión Industrial”, 
una associació empresarial que, entre els anys 1947 i 1959, va fabricar i instal·lar 
un total de vuitanta-cinc motors, distribuïts entre sa Pobla (59 unitats), Muro (10), 
Ariany (1), Maria de la Salut (3), Sant Jordi (1), Pollença (5), Petra (2) i Manacor (1).

Així mateix, en altres tallers, com ‘Can Eixut’ de la família Grau, que ja havia fabricat 
un motor marí, fabricaren, també, els seus propis motors d’explosió, com, igualment ho 
feren a ‘Can Pel de Mel’ de Joan Payeras Amer i els seus fills: Pere, Martí, Joan i Emilio, 
o també en el taller de ‘Can Gelabert’.

Electrificació de les marjals.
Amb l’electrificació progressiva de les finques de conreu, a poc a poc, foren arraconats 
els motors d’explosió, per donar pas als motors elèctrics que impulsaven les distintes 
bombes d’extracció d’aigua, especialment  les centrífugues, fins a arribar a les bombes 
submergides dotades de les més avençades tecnologies, aplicables al reg per aspersió.

El primer motor elèctric, segons consta documentalment, va ser instal·lat a la finca de 
D. Joaneta Socias Caimari, tia de l’enginyer Bartomeu Comas Socias, que s’encarregava 
de totes les instal·lacions elèctriques que activaven un motor de cinc cavalls de 
potència que transmetia la seva força, per mediació d’una politja i una corretja, a una 
bomba centrífuga, capaç d’extreure 500 litres d’aigua per minut, o sia 30 metres cúbics 
per hora. El segon motor elèctric i centrífuga, s’instal·laren a la finca de Son Monjo, 
propietat de Sebastià Galmés, i així, fins a set el mateix any 1916.
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L’any següent, el 1917, diu la crònica que s’instal·laren altres 24 motors elèctrics que 
feren un total de 31, dotze dels quals foren aplicats a sínies amb bons resultats, per 
substituir la força animal i guanyar rapidesa en el procés d’extracció de l’aigua. «Però 
el més ideal és la bomba centrífuga -afegia la informació- que sense ser un aparell 
voluminós i més bé silenciós treu una gran quantitat d’aigua.»

Els primers motors elèctrics eren alimentats per la central que la companyia catalana 
amb seu a Sabadell ‘Energia Eléctrica Balear’ tenia ubicada a Alcúdia, i transportada 
a través d’una línia d’alta tensió d’11 mil volts, que a través de quatre casetes de 
transformació, rebaixaven el corrent a 220 volts, alimentant directament els motors.

Amb tot aquell procés de mecanització i electrificació del camp el problema de l’aigua 
per al reg dels conreus, que tant preocupava a les generacions pobleres de finals del 
segle XVIII i principis del XIX, quedava solucionat al llarg d’un període de 50 anys, 
de constant lluita i d’un treballat procés d’evolució tecnològica. 

A partir de llavors, el continuat progrés i la ràpida evolució tecnològica, marcarien 
una constant presència de noves màquines aplicades als treballs del camp pobler, 
que influirien favorablement tant en els sistemes d’extracció de l’aigua, com en els 
processos de cultiu de les diferents i variades produccions agrícoles de la comarca, 
ja que també anaren avençant la mecanització dels treballs del camp, amb l’arribada 
dels motocultors i tractors, batedores, sembradores, recol·lectores i altres màquines 
que alliberaren l’home i la dona dedicats a la pagesia d’aquelles feines tan feixugues i 
sacrificades realitzades, des d’antuvi manualment, per propietaris i jornalers del camp. 

L’aportació dels menestrals.

Com es pot deduir fàcilment, i per això que hem comentat, en aquell llarg i lent procés 
d’evolució en la mecanització del camp i de les seves tasques, fou prou important 
l’aportació del teixit industrial que al llarg d’aquell període existia a sa Pobla, molt 
especialment dels ferrers, mecànics, electricistes, fusters i picapedrers. Uns menestrals 
que amb els seus coneixements professionals, i també, amb la seva entrega al servei del 
pagès, tots plegats, feren possible aquell progrés que va conduir sa Pobla a uns anys 
d’esplendor i puixant situació econòmica, admirada, per no dir envejada, per tot Mallorca. 
No debades sa Pobla va ser considerada durant molts d’anys el ‘rebost de Mallorca’.

La important tasca aportada pels menestrals de sa Pobla en el procés de l’evolució 
econòmica de la nostra vila, és un tema mereixedor de ser tractat i estudiat en 

profunditat, ja que el tan lloat i ponderat -ben merescudament- esforç i sacrifici dels 
agricultors, no hauria recollit els seus fruits, si no fos per l’aportació inestimable de 
la feina, de l’enginy, i professionalitat de l’important teixit industrial del qual, des de 
fa segles, ha disposat sa Pobla, si no de grans indústries, sí, de nombrosos tallers i 
empreses familiars. 

Fonts de consulta i bibliografia.

Les fonts i bibliografia consultada per la confecció d’aquest treball se citen amb prou 
cura dins el text.
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Presentació

El 2020 vàrem constituir un grup de recerca amb investigadors que trepitjaven sovint 
l’Arxiu Municipal de la vila de sa Pobla.  I de manera conjunta vàrem decidir presentar 
un treball a les VII Jornades d’Estudis Locals. Vàrem elegir fer un estudi –quasi una 
radiografia – de com era sa Pobla a mitjan segle XIX, i la millor eina que teníem era 
l’amillarament del 1862-63.  Per guanyar profunditat i rigorositat, hem complementat 
el treball amb un extracte dels plens del consistori i un estudi del món de l’ensenyament 
a la nostra vila. Aquest factor, l’educatiu, seria cabdal per encarar una modernitat que ja 
guaitava a les portes de sa Marjal.

Aquest any, el de 1862, és també l’any de l’arribada de la companyia anglesa New 
Mallorca Land Company, dels enginyers JF Bateman i en Hope, empresa que duria 
a terme la descomunal obra de dessecació de s’Albufera de Mallorca; obres que 
quedarien enllestides el 1871, i donarien treball i millors condicions higièniques i de 
vida a les viles de Muro, sa Pobla i Alcúdia. 

Del padró municipal d’aquell any, hem buidat totes les dades que hem considerat 
adients per completar els quadres de l’amillarament, que bàsicament era un registre 
cadastral amb finalitat tributària i es va promulgar per primera vegada pel ministre 
d’Hisenda Alejandro Mon (Decret de 23 de maig de 1845, Contribución sobre el 
producto líquido de los bienes inmuebles, y del cultivo y ganadería).

Context històric 1862-1863

El nostre poble, pagès i tranquil, vivia molt aliè a la resta del món en aquella època. 
Aquell mateix any de l’arribada de bons jornals per la dessecació a s’Albufera, el batle 
Flor va manar comprar un bon rellotge i alçaren una torre per col·locar-lo a la casa de 
vila o de la Sala. Per entrar a la modernitat calia saber quina hora era amb exactitud. 

Mentrestant, la resta del món seguia el seu decurs. Als Estats Units estaven enmig 
de la guerra de Secessió, Victor Hugo escrivia Els miserables, i el príncep Otto Von 
Bismarck era nomenat canceller del regne de Prússia i començava el procés de creació 
del segon imperi alemany. Al setembre, Abraham Lincoln pronunciava el seu discurs 
d’emancipació. A l’estat espanyol regnava Isabel II, i l’amillarament es va fer dins el 
període anomenat del Moderantisme.

Al gener s’inaugurava la línia de tren Barcelona–Girona. Al febrer del 1862, naixia 
Antoni Maria Alcover i Sureda. El telègraf arribava a Alcúdia. Tenia lloc la creació de 
l’Ateneu Balear a Ciutat.  Entrava com a rector de la parròquia Bartomeu Clar Caldés. 
L’agricultura de secà i de cereals era la principal a sa Marjal.

L’amillarament a sa Pobla (1862-1863).

Rosselló Verger va recopilar en un llibre tot el que es refereix a aquest tema amb els 
plànols parcel·laris que es van fer a les Illes Balears. En concret, de sa Pobla diu1:

No tenim gaires dades del municipi pobler ja que, per desgràcia, no s’han conservat 
les actes de plens corresponents a la dècada de 1850 a 1860 durant la qual es 
dugueren a terme a tot Mallorca les operacions estadístiques.

Es conserva una carta de data 29 de maig de 1859 que l’administrador (Sr. Miguel 
Corró) de l’empresa que realitza els treballs estadístics va dirigir al batle de sa Pobla en 
què reclama pagaments endarrerits. Diu que els treballs es troben a la meitat del seu 
curs i que, per contracte, s’havien d’haver pagat els dos terços del total, però encara 
resten pendents 26.000 reals, quantitat de què es reclama l’abonament abans del 9 de 
juny. L’empresa té compromisos amb els agrimensors i si aquest pagament no s’efectua 
haurà  de suspendre els treballs2.

Hi ha una altra referència de data 7 d’octubre de 1860 de l’empresari dels treballs 
estadístics, Sr. Pedro Moreno Ramírez, en què comunica al batle que s’ha d’absentar per 
un temps  i que cedeix el contracte que té a favor de D. Casimiro Urech3.

Pel que fa als documents propis que recopilen les dades del registre cadastral, són tres 
els que tenim al nostre abast: Libreta de Cálculos de los Agrimensores (1859)4, Plano 
Geométrico (1859)5 i Registre dels contribuents amb especificació de les seves propietats6.

Libreta de Cálculos de los Agrimensores (1859).

En aquesta llibreta s’especifica cadascuna de les finques amidades amb aportació de les 
següents dades: núm. de parcel·la, nom del propietari, tipus de cultiu i extensió.

Plano Geométrico (1859).

A més de la còpia digital, l’original es conserva a can Planes, a sa Pobla.

Aquest plànol té una particularitat, i és que el terme del municipi tenia una trinxa 
que arribava fins a la mar, la part de l’albufera des del trencament de la barra dunar 
(s’Oberta) fins al camí de les cases de l’Albufera (Los Patos).

1Rosselló Verger, V.M.; Rotger Moyá, F (2011). Agrimensors i Plànols Parcel·laris a les Illes Balears (1857-
1862). Consellería de Medi Ambient i Mobilitat. Palma, 2011.
2 AMSP-955.
3 AMSP-2131.
4 Instituto Geográfico y Estadístico. Biblioteca (nº 394). Insatituto Geográfico Nacional, Madrid.
5 Instituto Geográfico Nacional ( Sig. 01D29), Madrid.
6 AMSP- 1876 i 1877.
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Té una escala gràfica i grafia les parcel·les i les seccions en què divideix el terme. 
Igualment és grafiat el nom de les seccions. Per tant, podem saber la situació de 
cadascuna de les finques declarades pels propietaris.

El company Carlos del Olmo ha treballat aquest plànol colorant aquestes parcel·les 
en funció dels tipus de cultius a què es destinaven. En la diapositiva del plànol es 
comenten els colors (cultius) predominants.

Registre Cadastral.

És ordenat per contribuents, alfabèticament, i s’hi relacionen les distintes propietats 
que tenen (finques, cases, animals, molins, etc.).

Pel que fa a les finques s’especifica la superfície que es dedica a cada cultiu i categoria. 
Igualment, especifica la renda que té.

Hi ha 899 declarants naturals de sa Pobla i 178 que són residents fora de sa Pobla 
(alguns dels quals poden ser naturals de sa Pobla, però no ho sabem). En total 1.077 
declarants i unes 4.130 finques7.

Aquest registre conté molta informació que es pot treballar:

• Relació de malnoms associats als llinatges.

• Llinatges predominants.

• Toponímia. Es pot comparar amb la que apareix a uns altres cadastres (estims, 
apeo, etc.).

Pel que fa als tipus de cultius, s’aporten taules i gràfics per visualitzar els que 
predominen.

7 La dada de 4.130 finques l’hem obtinguda de la referència de Rosselló Verger. L’hem de comparar amb la 
que surti de la base de dades buidada del registre.



Nombre de finques (quadern agrimensor): 4.247

Nombre de finques (base de dades): 4.465

Nombre de finques (Dr. Rosselló): 4.130

100 destres = 1 quartó

4 quartons = 1 quarterada

Quarterades’ = (((Destres/100)+Quartons)/4)+Quarterades

Dades Agrimensor (Totals Finques) Base Dades Buidat (Totals Finques)

Cultiu Quarterades Quartons Destres Qtdes’ Qtdes’ Percentatge del Total Rv’

(M) Terra Marjal 680 5 125 681,56 701,08 9,74 385.838,96

(MS) Marjal Salitrosa 109 7 180 111,20 118,73 1,65 11.449,83

(RS) Terra de secà regada amb aigua de sínia 413 4 125 414,31 428,05 5,95 92.938,19

(R) Regadiu 0,13 0,00 34,38

(CC) Terra de secà de producció constant 129 5 100 130,50 146,53 2,04 21.225,72

(CS) Tierra Secano llevada al cuarto 2.500 5 75 2.501,44 2.470,59 34,34 105.361,18

(A) Ametlerar 53 8 100 55,25 60,00 0,83 6.260,00

(O) Olivar 223 5 0 224,25 208,25 2,89 24.980,00

(AL) Garroverar 27 2 0 27,50 25,25 0,35 2.625,00

(V) Vinya 200 5 87 201,47 207,35 2,88 28.018,80

(H) Figueral 233 9 199 235,75 241,12 3,35 32.745,50

(‘E) Alzinar 137 5 95 138,49 137,00 1,90 8.920,00

(MA) Pinar/Bosc alt 11 4 0 12,00 58,00 0,81 1.890,00

(MB) Bosc baix 963 2 0 963,50 799,06 11,11 18.730,05

(G) Garriga 7,00 0,10 140,00

(Y) Erm 716 3 62 716,91 762,26 10,59 3.703,86

(L) Llacunes i pantans 825 1 84 825,46 414,84 5,77 1.659,26

(PD) Prats 409,87 5,70 1.642,48

Població, camins i torrents 362 362,00

Sumes agrimensor 7.601 2 9 7.601,52

 Sumas nostres 7.581 70 1.232

Sumes nostres (acumulades en qdas.) 7.601 2 32 7.601,58

Sumes nostres (acumulades en qdes.)-Poblac. 7.239 2 32 7.239,58 7.195,10 100,00 748.163,21

Concepte Tots els propietaris Propietaris poblers % poblers/totals Propietaris forasters % Forasters/totales

Nombre de propietaris 1.077 899 83,47 178 16,53

Nombre de finques 4.465 4.055 90,82 410 9,18

Superfície en quarterades 7.195,10 2.776,67 38,59 4.418,43 61,41

 1.031 són propietaris de finques i d’altres béns.

1.077

 46 són propietaris sense finca (només tenen casa).

Superfície agrimensor (només superfície cultivada): 7.239,58

Superfície calculada amb base de dades: 7.195,10

Diferència a favor agrimensor: 44,48

Els 1.077 propietaris són els declarants. Val a dir que alguns només tenen una casa al poble.
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Dades agrimensor (Totals Edificis i Ramat) Dades obtingudes de 
la base de dades

Tipologia de propietat Quantitat Quantitat

(‘C) Edificis habitats a la població 858 849

(CC) Edificis habitats al camp / cases de camp 45 14

Edificis per a usos industrials 15

(CO) Corrals 11

(PO) Portasses 6

(PR) Predis ?

(PT) Peces de terra ?

(SO) Solars 1

(T) Trast 3

(MV) Molins de vent 14 13

(MA) Molins d’aigua 2 2

(BO) Cellers 6 5

(M) Mules 371 395

(BU) Ases + someres 3+16=19 19

(B) Bous 32 38

(Y) Egües 68 67

(V) Vaques 10 10

(P) Porcs 40 23

(L) Bestiar de llana 570 400

Distribució de Finques per dimensions (Qtdes) Quantitat Percentatge

< 1 3.743 83,83

1-5 597 13,37

5-10 54 1,21

10-50 42 0,94

50-100 10 0,22

> 100 19 0,43

Total 4.465 100,00

Majors Propietaris

Propietari Finca Quar-
terades Percentatge

Agüera, D. Felipe y Noguera, D. Juan 
(901) Albufera 614,84 8,55

Gual y Salas D. Pedro (de Palma) (983) Talapi 459,00 6,38

Socías y Oliver, D. Juan Bautista (Aboga, 
Palma) (1046) Son Cladera i altres 411,88 5,72

Vanrell y Seguí, D. Juan (de Palma) 
(1073) Son Ferragut 342,96 4,77

Patrimonio de S.M. (Palma) (1015) Albufera 322,43 4,48

Serra y Cerdà, D. Gabriel de Gaieta 
(829) Predi Gaieta 220,29 3,06

Villalonga y     , D. Mariano (de Palma) 
(1077) Albufera 195,87 2,72

Villalonga y Mir, D. Felipe (de Palma) 
(1076) Crestatx 192,00 2,67

Palou y Serra, Catalina (Vda Guixa) 
(523) Son Toni, Son Ventura 180,67 2,51

Bastida, Sr. Marqués de la (910) Son March 156,50 2,18

Sureda y Boxadors, D. Juan Marqués de 
Vivot (1048) El Rafal de n’Albertí 148,00 2,06

Font y Melis, Dª María Josefa, Hros (de 
Pollença) (980) El Coll de Son Vila 146,00 2,03

Massanet y     , D. Antonio (de Muro) 
(1005) So n’Amer 133,00 1,85

Cladera y Socías, D. Rafael (87) Son Sabater 124,93 1,74

Pons y Torrens, D. Jaime (de son Pons, de 
Campanet) (1037) Gaieta Petit 103,31 1,44

Villalonga y Jordá, D. Juan (de Palma) 
(1075) Garriga Tancada, Taurell Nou 102,70 1,43

Mendívil y Borreguero D. Antonio (de 
Palma) (997) Béns Comunals 102,45 1,42

Crespí y Bennaser, Antonio (Marron) 
(96) Son Mascort 100,15 1,39

Alemañy y Vives, D. José (metge, Buger) 
(904) Sa Llebre 100,00 1,39

Total 4.156,98 57,78

19 Propietaris tenen el 57,78 % de la terra.
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Cultiu Porcentatge del Total

(M) Tierra Marjal 9,74

(MS) Marjal Salitroso 1,65

(RS) Tierra secano Regada con agua de noria 5,95

(‘R) Regadio 0,00

(CC) Tierra Secano de constante producción 2,04

(CS) Tierra Secano llevada al cuarto 34,34

(A) Almendral 0,83

(O) Olivar 2,89

(AL) Algarrobal 0,35

(V) Viñas 2,88

(H) Higueral 3,35

(‘E) Encinar 1,90

(MA) Pinar/Monte Alto 0,81

(MB)Monte Bajo 11,11

(G) Garriga 0,10

(Y) Yermo 10,59

(L) Lagunas y Pantanos 5,77

(PD) Prados 5,70

Total 100,00

Distribució de Finques per dimensions (Qtdes) Quantitat Porcentatge

< 1 3.743 83,83

1-5 597 13,37

5-10 54 1,21

10-50 42 0,94

50-100 10 0,22

> 100 19 0,43

Total 4.465 100,00
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Topònim Zona

Béns comunals, béns nacionals Talapi

Camp de Ca, El Camp de Ca Ullalets Nous

Can Gost, Son Valentí i Son Tugores Ullalets Vells

Ca n’Orell

Can Pericàs

Can Peu Blanc i Molins d’aigua

Can Soller

Ca na Cladera

El Rafal Roig

El Serral

El Sestador

Es puig de Vall

Es Rafal Roig

Jonqueres Veres, Les Jonqueres Veres

L’Albufera

La Llebre

La Muntanya

La Punta

La Sort Llarga, Sa Sort Llarga, Son Llarga, Sort Llarga

La Travessera, sa Travessera

La Vila  

Les Tanquetes

Predi de Son Manyo

Puig d’Avall

Rafal Roig

So n’Amer

Son Barba

Son Becó

Son Blanc

Son Boira

Son Ceprià

Son Cladera

Son Colombré, Son Colombri

Son Ferragut

Son Ferratge

Son Fornari

Son March

Son Palou

Son Pere

Son Poquet

Son Puig

Son Rotger

Son Sabater

Son Senyor

Son Sóller

Son Tut

Son Vent

Son Verdera

Son Vivot
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Propietat (Can , cana, son, predi)

Can Axut Es Cos S’Era

Can Calotxo Es Femés Son Alegre

Can Carrexet Es Fornés Son Ameller

Can Cerdá Es Plantá Son Amer

Can Cirer Es Porreseret Son Barba

Can Corp o son Ci..? Galera, la Galera Son Basca

Can Curt La Beata Son Becó

Can Fat La Blanquera, sa Blanquera Son Blanch

Can Fluxá La Era Son Boira

Can Fonoy La Era de Can Serra Son Cepriá

Can Gayet, Can Goyet La Era Vieja Son Colombré, Son Colombri

Can Llarch La Graveta Son Cuch

Can Mama La Punta Son Culenrera

Can Martinet La Sort Son Ferratge

Can Massanet La Sort LLarga Son Fornari

Can Moix La Sorteta Son Fornés

Can Moranta La Vela Son Frigola

Can Moxina La vela d’en Serra Son Gallina

Can Mut Las Forcas, s’es Forcas Son Gayet

Can Orell Predio Can Capellí Son Gayet Nou

Can Panxa Predio Can Goyet Son Jaumí

Can Pech Predio Can Serra Son Llamp

Can Pepis Predio Crestaix Son Maño

Can Pere Guida Predio el  Rafal d’en Albertí Son Martinet

Can Pereguida Predio El Molinás Son Mascort

Can Pericás Predio Gayeta Son Morro

Can Peu Blanch y Molinos de agua Predio Gayeta Petit Son Palou

Can Poruch Predio La Llebre Son Pere

Can Ramis Predio Son Alegre Son Poquet

Can Reus Predio son Amer Son Puig

Can Serra Predio Son Barba Son Rapiña

Can Xexa Predio son Cladera Son Rotger

Cana Cladera Predio son Ferragut Son Sabater

Cana Fluxá Predio Son Fornés Gran Son Salat

Cana Garrovina Predio Son March Son Señó

Cana Pontons Predio Son Mascort Son Sintes

Cana Pusa Predio son Rapiña Son Soller

Cas Carresquet Predio son Sabater Son Toni

El Predio Camp de Cá Predio Son Sintes Son Tut

El Rafal Roig Predio Son Valenti Son Valenti

El Serral Predio Son Ventura Son Vent

Es Cadell Predio Subach Son Ventura

Es Camp de Vall Predio Talapi Son Verdera

Es Clavó Sa Rebasada Son Vivot

Es Cocaró? Sa Sorteta

Odònims (Camins, etc)

Camí d’Artá Camí Sestador Camino de san Antonio

Camí de Gayeta, Camino de Gayeta Camino de Alcudia Camino de Talapi

Cami de ne Pontons, Camino de ne 
Pontons

Camino de Campanet Es Ponterró

Camí de Sant Antoni, Camino de San 
Antonio

Camino de Muro Es Puig de Vall

Camí des Traginers Camino de Pollensa Sa Travasera, La Travesera

Camí que no pasa, Camino que no 
pasa

Hidronims

Cerca el torrente de Bujer La Albufera Sa Basa

El pas del Torrent La Basa Torrent Vey

EL Riu La Basa d’en Campanet Uyalets Nous

Es Pas Fangós La Basa Rotja, Sa Basa de ne Rotja Uyalets Veys

Es Riu Pas Fangós

Oronims

El Coll de Son  Vila Es Cocó d’en March La Coma

El Monte Calvari Es Puig de Vall La Montaña

El Pujolet Es Pujolet La Punta

Es Clot d’es Mornisá?
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Fitotopònims

Blanquera o Las Figueretas Es Fonoy Hort de Gayeta

Cala Vid Es Jardin Hort de ne Ponsa

El Hort de Can Serra, El Huerto de 
can Serra

Es Lladoné d’en Llapasó, Es Lla-
doners d’en Llapasó

Hort d’en Juliá

El Hort de Gayeta, El Huerto de 
Gayeta

Es Lladoners Hort d’en Passi

El Hort de ne Ponsa Es Morers Jonqueras Veras

El Hort de Son  Pons Es Polls den Goyet La Garriga d’en Palou

El Huerto de Subach Es Serral d’en Fonoy La Garrigueta

El Huerto del Rector Es Viñet La Mata d’en Fart

El huerto d’en Costa Garriga La Tanca de los Amellers

El huerto d’en Joliá Garriga Tancada, la Garriga Tancada La Viñota, sa Viñota

El huerto d’en Passí Garrigueta y Garriga Tancada Los Amellers

El Lladoné Gayeta Subach

Zootopònims

Camp de Cá, Es Camp de Cá La Rata Sa Rata

La Llebre La Rata o Porreseret

Hagiotoponins

El Cementeri, El Sementeri La Creu La Creu d’es Fadrins

Toponimia Urbana

Corta Taurell Nou

Construccions

Corté, Es Corté Es Molí Nou Molí d’en Gatzoll

El Molinás Es Molinás Molino d’en Curt

Es Molí Las Barracas

Construccions Ramaderes

El Sestador Es Tancat Petit Las Tanquetas

Es Tancadet La Tanca d’en Passi Tancadet

Es Tancat d’en Totxo

SA POBLA: ACTES MUNICIPALS DEL 1862 AL 1863

Totes les sessions del consistori pobler començaven amb “Lectura del acta anterior” i 
després amb lectura del Butlletí Oficial de la Província. S’ha analitzat el que hi figurava 
i el que era d’obligat compliment. És una millora implementada a l’administració 
pública per l’Estat liberal. Aquesta darrera tasca ens dona entendre que l’organització 
administrativa de l’Estat havia fet créixer el nombre d’empleats, donant-li així una 
major consistència i eficàcia. 

El batle de l’època era Andrés Serra Serra (a) Verdal. El rei Ferran VII el 9 d’octubre 
de 1825 el nomenà “Síndico Clavario de las villas y Lugares de la parte de la Montaña 
del Reyno de Mallorca” per un període de tres anys. La consecució del nomenament 
implicava una prova testifical que havia de donar fe de les circumstàncies d’ordre 
familiar que al·legaven els sol·licitants: 

-Que era cristià, net de sang jueva i que no descendia de jueus ni de moros conversos.

-Que cap dels ascendents fou empresonat o castigat pel Sant Tribunal de la Inquisició.

-Si eren pagesos de famílies molt antigues i senyores, que tenien les seves cases pairals 
per lleis antigues de la vila.1

Continua la seva tasca política sent batle en el període comentat i després com a regidor.

Acta 02.01.1862

El consistori pobler estava format per: Andrés Serra, batle, i els regidors: Juan 
Bennassar, Jorge Company, Antonio Franch, Antonio Socias, Jayme Serra, Rafael 
Yzern, Antonio Crespí, Francisco Poquet, Guillermo Serra, Jayme Andreu, Antonio 
Yzern, Jayme Andreu, Martín Cantallops, sent regidor síndic, Juan Serra (a) Verdal. 
Secretari, Rafael Barceló. Acorden ratificar les llistes electorals a diputats a Corts.

Acta 05.01.1862

Recepció d’un ofici del governador en què s’ordena la designació de serenos per 
tenir cura de l’enllumenat públic, fent-ho saber l’Ajuntament i al públic en general 
mitjançant un pregó.

El dia 20 de gener. De l’Ajuntament, trobam una notificació d’Obres Públiques 
sobre la carretera de 2n. ordre Palma-Alcúdia. Comunica la rectificació en el traçat 
i, per dur-ho a terme, la necessitat d’expropiació d’unes finques rústiques propietat 
de: Antonio Bisquerra, Gabriel Socias, Gabriel Seguí, Juan Crespí, Gabriel i Martín 
Serra de Gaieta

1 LA FAMILIA D´ISABEL PLANES SERRA.- MEMÒRIES D´ALEXANDRE JAUME ROSSELLÓ 

(TOM VI).Pere A Mateu i Josep Villalonga. Font Documentació Verdal “Expedient de noblesa” AMSP.
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Acta 02.02.1862

En sessió extraordinària realitzada juntament amb la Comissió de Repartiment de 
l’impost de consums, tracten la comunicació de constrenyiment de l’Administració 
d’Hisenda en què es reclama el Llibre de repartiment de l’impost de consums, per a la 
seva aprovació. S’han detectat deficiències que motiven reclamacions dels afectats. Es 
dugueren a terme les anotacions d’esmenes aprovades en sessió posterior.

Acta 09.02.1862

Nomenament d’una comissió per revisar el padró de prestació personal de fàbrica 
(treballs que assignava l’Ajuntament als poblers com a contribució fiscal, per exemple: 
la millora de camins). Era un impost que no es reflectia en els pressupostos municipals.

Acta 02.03.1862

Acorden proposar, al governador civil, realizar millores a “L´Alondiga”, baixos de 
l’edifici de l’Ajuntament, per les inadequades instal·lacions i així poder celebrar les 
sessions públiques, i altres actes, en aquest espai. 

Acta 09.04.1862

Convocatòria de sessió extraordinària juntament amb la Junta Pericial Local per haver 
rebut ofici de l’administració d’Hisenda amb què es tornen les “Cartilles d’avaluació” 
sense aprovar i es dona un termini de 15 dies per refer-la.

Acta 13.04.1862

Anàlisi de determinats edificis i parets que amenacen runa, situats al carrer de l’Església, 
Goleta, des Mig, Son Llamp. Una Comissió s’entrevistarà amb els propietaris.

Acta 27.04.1862

Guillem Mas és elegit recaptador de l’Impost de consums. Se li assigna el 3 % del total 
recaptat i ha de presentar una fiança per aquest càrrec.

Assignació del primer torn de fàbrica, sent el camí de Son Senyor on s’han de 
desenvolupar les tasques de millora. 

S’instrueix un expedient de pobresa de la poblera Magdalena Munar.

Acta 04.05.1862

Anàlisi del canvi de quintos. Hi figura el canvi entre Miguel Socias Caymari (polític 
liberal) i Guillermo Alomar.

Acta 11.05.1862

Anàlisi del BOP 4598. D’acord amb la Reial Ordre del 24.2.1860, s’ordena la retolació 
dels carrers i numeració dels edificis de la població mitjançant una rajola de color blau.

Acta 25.05.1862

El peó caminer Bernardo Pol manifesta que el seu sou de 4 reals no li dona per 
mantenir la seva família.

Revisió de la cartilla avaluadora, realitzada per la Junta Pericial, que n’aprova els seus resultats.

Ofici del governador civil signat el 22.5.1860. Fa referència a l’obertura d’un camí a la 
zona anomenada el Sestador. L’Ajuntament n’analitza la possibilitat, per la importància 
per als seus veïnats i de la producció agrícola, fixant un pressupost de 6.000 reals per 
poder atendre expropiacions i despeses.

Acta 01.07.1862

Aprovació definitiva del resultat de les cartilles avaluadores. Compte de productes 
i despeses per quarterada de terra, segons la qualitat dels cultius i de les seves 
circumstàncies particulars, incloent-hi el cost del bestiar per unitat.

Acta 13.07.1862

Nomenament del regidor Antonio Franch per anar a Inca a la reunió convocada amb 
motiu de la discussió dels pressuposts de la presó de partit judicial, amb referència a 
les despeses de personal i material per a l’any 1863.

Acta 15.07.1862

Circular del governador perquè facin la comanda de pesos i mesures del nou sistema 
mètric decimal. 

Acta 10.08.1862

Circular del governador de la província, en el BOP núm. 4638, referent a la proposició 
per la construcció del tren de Palma-Alcúdia,en què es convoquen els majors 
contribuents a una sessió.

Supressió de l’escola d’adults perquè no va tenir acceptació per part dels poblers, amb 
nul·la assistència. Fet que es comunica al governador.

Acorden fer un pregó per comunicar a tots els propietaris confrontants amb el torrent 
de sant Miquel perquè desbrossin les terres, des del pont d’en Madró fins al pont 
d’Abaix per evitar que les pluges desbordin el torrent.

Acta 31.08.1862

En sessió extraordinària, amb assistència del Consistori en Ple, juntament amb els 
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Majors Contribuents (19), es va discutir sobre la contribució a la subvenció per 
construir la línia de tren de Palma-Alcúdia i l’Ajuntament aprova la contribució amb 
una quantitat fixa i amb la que assenyali la Diputació.

En sessió ordinària celebrada el mateix dia a instàncies dels veïns, es proposa la compra 
d’un carretó perquè realitzi les funcions de diligència per anar al poble d’Inca i així 
poder enllaçar amb la diligència del poble per realitzar trasllats a Palma. S’aprova i 
s’acorda sol·licitar al governador la resolució del ple.

Acta 07.09.1862

D. Pedro Serra Morey, clergue, reclama un cens al qual té dret la Santa Catedral. 
L’Ajuntament informa que li ha pagat la quantitat de 350 reals fins l’any 1860 i que el 
terreny denominat les Comunes va ser desamortitzat i, per tant, el cens havia caducat.

Acta 14.09.1862

El cabal del torrent de Sant Miquel ha provocat desbordaments per les pluges 
caigudes. L’Ajuntament comunica novament als veïns confrontants amb el torrent 
que l’han d’eixermar.

Acta 19.10.1862

L’Ajuntament pobler acorda la construcció de 4 pilons per tallar carn destinats a la 
carnisseria municipal.

1863

Jayme Andreu (a) Flor va ser batle de sa Pobla (1863-1866). Entre els fets més 
destacables cal esmentar el que fa referència al rellotge de sa Plaça. La revista Sa 
Marjal (Tom XIII-Pàg. 141) se’n fa ressò, diu: “…Dia 1 de Junio de 1817. Teniendo 
presente que mucho tiempo hace que el Relox de esta villa se halla utilizado sin tocar ni señar 
las horas que necesita esta recomposición.. entienden ser preciso y necesario poner a noticia de 
esto el Muy Ilme Sr. Superintendente de Propios y Arbitrios para que se sirva dar orden para 
recomponer dicho Relox…” Passaren dos anys perquè mestre Antoni Marcús, rellotger 
entès, l’adobàs per la quantitat de 65 lliures. Documentat al 22 de febrer 1819.

“Passaren molts d’anys, i a principis de 1863, essent batle Jaume Andreu, Flor, 
resolgueren fer una torre a la Casa de la Vila per posar-hi el rellotge”

La vida política, i els fets de construcció de la torre del rellotge queden descrits a les 
actes que comentam.

Acta 01.01.1863

A la sessió del consistori pobler, presidida pel batle que cessa en la funció, Andrés Serra 
Serra, i seguint l’ofici del governador, es procedeix a la reelecció del nou consistori, 
sent nomenat batle Jayme Andreu, 1r. tinet batle, Juan Serra, i segon tinent batle, 
Francisco Poquet. Continuen com a regidors: Andrés Serra, Juan Bennassar, Antonio 
Franch, Antonio Socias, Martin Cantallops, Jayme Serra, Antonio Crespi, Guillermo 
Serra, Jorge Company, Rafael Hizern, i Antoni Hizern. L’exbatle, Andrés Serra, pren 
jurament al nou batle: “Juráis por Dios y por los Santos Evangelios, guardar y hacer guardar 
la Constitución de la monarquía y las leyes ser fiel al S.M. Dª Isabel 2ª y conduciros bien y 
fielmente en el Desempeño de vuestro cargo ?. Si Juro. Si así lo hiciere Dios lo premie y sino 
os la demande, entregándole la vara de Justicia dejándoles la Presidencia.”

Acta 18.01.1863

A dues sessions anteriors es procedeix a nomenar els càrrecs i la nova Junta Pericial. 
El president proposa als Srs. facultatius titulars del poble formar una llista de pobres, 
classificant-la en pobres de solemnitat i menesterosos amb la finalitat que els facultatius 
no reparin a prodigar-los els seus serveis en el cas de malaltia.

A la mateixa sessió, el president declara haver rebut l’expedient de l’obra de la torre per 
col·locar-hi un rellotge públic, aprovat amb les modificacions que el mateix governador 
expressa a l’ofici i requereix l’anunci per publicar al Butlletí Oficial de la Província per al 
coneixement de les persones interessades a prendre part en aquesta obra.

Acta 25.01.1863

El president proposa el començament dels treballs de la prestació personal de fàbrica, 
fixen la carretera a Sineu que enllaça amb la població, com a punt de partida.

Acta 01.02.1863

Nomenament d’un responsable de l’administració i direcció dels treballs personals a 
realizar a la carretera a Sineu en el punt del carrer de Son Serra. S’acorda nomenar a 
Gabriel Cladera.

Els facultatius presenten la llista de persones considerades pobres. En total 54 persones.

Acta 08.02.1863

L’Ajuntament va acordar la construcció d’un edifici d’utilitat pública amb oficines per 
als mestres, sala per a l’escola d’ambdós sexes, carnisseria, peixateria, plaça de verdures, 
per a consum de blat i llegums. Convidar el governador a una visita al poble per 
designar el punt que millor convengui.
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Acta 17.02.1863

El president manifesta l’objectiu d’esmenar els fraus i abusos que es produïen en la 
matança de bestiar i en l’expedició de carn en perjudici del públic i de la salut en 
general. L’Ajuntament acorda posar una taula de carns per a l’abastament del públic.

Acta 23.02.1863

Acord per realizar una recomposició dels fanals perquè s’apagaven molt, ja que els 
mancava l’oli. Nomena una comissió a tal efecte i també per intervenir en la recepció 
i distribució de l’oli als fanals.

Acta 08.03.1863

La Diputació Provincial aprova la proposta de l’Ajuntament per cobrir la quota de 
la contribució de consums per a l’any 1863-1864 i es procedeix a nomenar els perits 
repartidors d’aquesta contribució. 

Acta 15.03.1863

Acord de donar poder al Sr. Batle per retirar de la Tresoreria Provincial les quantitats 
dels rendiments vençuts corresponent al 2 semestre del passat 1862.

Recepció de la resolució condemnatòria de l’Audiència Territorial sobre el plet del 
bagatge, Prados del Rei. Apel·lar la sanció per conèixer si el poble està privat o no de 
l’explotació d’aquest terreny de l’albufera. 

La Diputació Provincial dona un mes de termini per acabar de retolar els carrers i 
acabar de col·locar-hi les plaques de color blau.

Acta 22.03.1863

Advertir a Isabel Poquet perquè deixi net, en el termini de quinze dies, el camí a 
la zona sa Gravera de Son Cintes. El camí a “Establecedores” que parteix del camí 
anomenat de Muro, segueix pel que passa pel “Jardin i viña de Son Sintes” fins a sortir 
al camí del Riu.

Acta 19.04.1863

En compliment del BOP núm. 4733, realitzar la sol·licitud de presentació del 
contingent de soldats i suplents nomenant la comissió pertinent.

Acta 17.05.1863

Acordar els pactes i condicions per a la subhasta del corral nacional, plaça, “Alhóndiga” 
i romana per a l’any 1863-1864

Acta 24.05.1863

Formulació dels pactes i condicions per a l’abastament d’oli per enllumenat públic per 
als anys 1863-1864.

Acta 24.05.1863

Visita al punt denominat sa Graveta de Son Cintes, juntament amb Isabel Poquet i el 
seu marit, per comprovar el restabliment del camí.

Acta 31.05.1863

Després d’haver-se rematat l’obra de les torres per a la col·locació d’un rellotge públic 
a l’Ajuntament, el passat 20 febrer, pel preu de 11.862 reals, una vegada aprovat pel 
governador de la Província, es va produir un dèficit de 5.892 reals, acordant demanar 
novament autorització al governador per disposar de 4.000 reals per poder renovar el 
frontis d’una part de la Casa Consistorial d’acord amb el pressupost que s´acompanya, 
considerant de primera necessitat i ornament públic.

Acta 19.07.1863

Sessió extraordinària juntament amb els majors contribuents de la Vila per discutir 
la instància de Juan Villalonga que es queixa per no haver-se realitzat la permuta 
acordada d’un solar de la seva propietat amb un del municipi amb la finalitat de fer 
“un muladar”.

Acta 02.08.1863

Acord de visita al torrent de Sant Miquel per tallar les males herbes i reparació dels 
marges de la zona per poder evitar els desbordaments del torrent per les vingudes de 
les plenes.

Acta 09.08.1863

La comissió de torrents exposa la relació de millores a introduir pels propietaris 
confrontants, recomanant de tallar les males herbes perquè no destorbin el pas de 
l’aigua i, en el cas dels camins, als efectes de no ser obstacle tant a les persones com a 
les cavalleries.

Acta 06.09.1863

Sessió extraordinària juntament amb els Majors Contribuents del poble per discutir 
l’establiment de calendaris dels torns de fàbrica. Acorden realitzar les dues primeres 
intervencions al camí de la Marjal i altres dues al camí de Sineu.

En sessió ordinària acorden l’ampliació del pressupost addicional a l’ordinari. 
Subscripció a la revista el Fomento de España i, a instàncies del governador, assignar 
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un donatiu per les destrosses del terratrèmol de Filipines, reparació de l’enllumenat 
públic per emprar petroli o gas “chiste”, per ser més econòmic.

Acta 21.09.1863

El batle convoca les persones que han de formar part de la Junta Parroquial pel foment 
i recaptació de les quantitats que necessiten els residents d’aquesta vila, i en comunica 
la constitució al governador.

Acta 11.10.1863

Nomenament de Francisco Poquet comissionat per a la inspecció de neteja de síquies, 
fibles i camins de les marjals.

Acta 03.11.1863

Davant les dificultats per classificar les síquies mestres, fibles i divisòries, es procedeix 
a la seva definició:

-Síquies mestres. Totes aquelles que per la seva perllongació i amplària recullen les 
aigües de les altres síquies (la Ciurana, pas Fangós i la Travessera, Ullalets Vells, la del 
Molí Nou, Son Ferratge i So n’Amer).

-Fibles. S’entenen totes les que per llargària divideixen, taurells o veles de terra, 
conduint les aigües a les síquies mestres.

-Divisòries. S’entenen aquelles que serveixen com a divisió dels quartons i mitges 
quarterades i condueixen les aigües a les fibles o mestres.

Nomenen els propietaris de les finques que han de realitzar la neteja de les síquies.

Acta 08.11.1863

Els veïnats del camí del Prat Comú o de Son Bernat Seguí manifesten que hi ha una 
obstaculització en la sortida del camí en el punt amb la possessió de Son Tut.

Acta 15.11.1863

S’ha assenyalat el dia 19 com a data per a la inauguració del monument que aquesta 
província dedica a S M la Reina nomenant una comissió per assistir a l’acte.

Acta 22.11.1863

El batle du a terme la presentació dels comptes de l’any 1862. Igualment els comptes 
del dipositari corresponents al mateix any i de 6 mesos de l’any 1863. Una comissió 
s’encarregarà de la revisió i anàlisis dels esmentats comptes.

Acta 29.11.1863

Aprovació dels comptes de l’any 1862 i nomenament de dos empleats per cuidar de 
la neteja i encesa dels fanals de l’enllumenat públic de la vila, en les persones de Rafel 
Cladera i Bennasar Fuster i Pere Andreu Aguiló i Sabater.

Acta 11.12.1863

Rectificació de les llistes electorals per a diputats a Corts.

Acta 13.12.1863

Joan Crespí i Bennassar àlies Xòpol havia adobat, pel seu compte, la paret que 
amenaçava runa entre la seva casa i l’escola dels nins i li condonen per a ell i els seus el 
dret d’arrambatge, franc i lliure.

A la correspondència municipal del període trobam les cartes de La Inclusa en què es 
comunica haver rebut els infants següents:

AJUNTAMENT DE SA POBLA 1862-1863  

   

INFANTS RECOLLITS 
PER LA INCLUSA  

   

DATA NOM DOCUMENTACIO BATLE

16.10.1862 ANTONIO MANUEL CERTIFICACIÓ BAPTISME ANDRES SERRA

06.03.1863 GERTRUDIS CERTIFICACIÓ BAPTISME JAYME ANDREU

07.04.1863 JOSE Y GUILLERMO CERTIFICACIÓ BAPTISME JAYME ANDREU

25.05.1863 ANTONIO CERTIFICACIÓ BAPTISME JAYME ANDREU

30.03.1863 JOSEFA DOLORES CERTIFICACIÓ BAPTISME JAYME ANDREU

TOTAL 6  

   

FONT: AMSP SIGNATURA 89  
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Context educatiu del període de l’amillarament 1862-63

El context educatiu, en el període que està centrat el treball es troba regit per la Llei 
Moyano d’Instrucció Pública de 1857; llei que estableix la primera ensenyança (de 6 a 9 
anys) obligatòria i gratuïta. Gratuïta a les escoles públiques per als nins als quals els seus 
pares no la puguin pagar. Escoles públiques sostingudes amb fons públics, (i admetent, 
també, donacions)  que estarien a càrrec de les respectives localitats i que inclourien la 
quantitat necessària per les despeses del seu funcionament als pressuposts municipals.

La quantitat d’escoles públiques d’ensenyament elemental que corresponia a cada 
municipi venia determinada pel seu nombre d’habitants. Així, amb 500 h. corresponien 
una escola pública elemental de nins i, una altra de nines encara que sigui incompleta 
(això significa que no imparteix totes les matèries); si la població arriba a 2000 h. 
hi hauria d’haver dues escoles completes de nins i altres dues de nines; i, amb una 
població que tingui 4.000 h. n’hi tocaria haver tres.

La citada llei contemplava, també, els requisits necessaris per exercir com a mestre de 
primera ensenyança a escoles completes, tenir 20 anys complerts i títol corresponent; 
essent suficient un certificat d’aptitud i moralitat que expediria la Junta local, si l’escola 
elemental fos incompleta o de pàrvuls.

Els mestres de les escoles públiques elementals completes gaudirien d’habitatge per 
ell/a i la seva família i un sou fix anual que estaria en relació amb el nombre  d’habitants 
de la localitat: fins a 1.000 h, 2.500 reals, als pobles de 1.000 a 3.000 h, 3.300 reals i de 
4.000 reals correspondrien a les poblacions de 3.000 a 10.000 h. Cal dir que el sou de 
les mestres seria una tercera part menys del que es determina com a sou dels mestres.

A més del sou fix, els mestres i les mestres podrien rebre retribucions dels infants que 
ho puguin pagar. Retribució que caldria ser fixada en Junta local i aprovada per la 
Junta provincial. Encara que es tingués la possibilitat de fer-ho, els mestres a sa Pobla 
durant aquest curt espai temporal que hem  revisat, no rebien retribució dels alumnes 
pudents. 

En un intent de pal·liar la deficient situació econòmica dels mestres, la Junta Superior 
d’Instrucció de Balears disposaria que els mestres rebessin retribucions dels nins 
pertanyents a famílies que podien pagar, a partir del primer de gener de 1863 i d’acord 
amb el que estava disposat per reial decret2.

Cada municipi havia de comptar amb una Junta Local de primera ensenyança formada pel 
batlle, com a president, d’un regidor, d’un membre de l’església i dos o tres pares de família.

Un cop revisats els aspectes legals que determinen l’educació elemental dins aquest 
2 Vegeu “Instrucció primària”, a El Propagador Balear. Suplemento del Diario de Palma, núm.46, d’11 de 
novembre de 1862, pàg. 6

espai temporal, ens centrarem en la seva aplicació en un espai geogràfic, és a dir, a sa 
Pobla a la segona meitat del segle XIX.

El cens de població de 1860 recull que sa Pobla té 3.631 h. (1.794 homes i 1.837 
dones) i el seu nivell d’alfabetització era mínim: Només 179 homes i 15 dones ocupen 
la casella de “saben leer y escribir”. Només reconeixien saber llegir, aproximadament, el 
89% dels homes i l’1% de les dones. Analfabetisme profund, que no es diferenciava 
gaire de la resta de població de Mallorca.

A sa Pobla, per nombre d’habitants i per llei, li corresponien dues escoles per cada sexe. 
Les dades recopilades del fons documental de l’arxiu de sa Pobla posen de manifest 
que just arribarien a la meitat d’escoles i cap d’elles de nivell superior.  Ens consta el 
funcionament de dues escoles públiques, una per cada sexe, regides pel mestre Isidre 
Arabí3 i la mestra Esperança Isern4.

Eren uns anys complicats per als ajuntaments pel que fa a les inversions en educació. 
Tenien altres fronts oberts: l’arranjament de camins, delineació de carrers, millores 
urbanístiques5, dessecació de l’Albufera, higiene i salubritat6.... Per tant, els edificis 
escolars, millor dit, cases-escola, patien mancances, els sous dels mestres o mestresses 
s’havien d’ajustar a la situació econòmica i eren tan minsos que els professionals que es 
dedicaven a la tasca educativa feien una altra feina a fi d’obtenir un sobresou.

3 Isidre Arabí Andrade, natural de Múrcia,  exercí com a mestre propietari a l’escola pública de nins de sa Pobla 
des de l’any 1854 i, així mateix, regentà l’escola pública d’adults de la mateixa localitat durant 10 anys (1861-
1871). Ens consta que també preparava infants per a presentar-se  a  exàmens de segona ensenyança a l’Institut 
Balear. Entenem que mestre Arabí gaudia d’una profunda formació en comparació a altres mestres d’aquest 
període. Batxiller i normalista completà la seva formació amb estudis de Filosofia elemental a l’Institut Balear. 
Fou titular de la mateixa escola de sa Pobla fins a la seva jubilació en 1904, als 74 anys i quaranta-nou de serveis, 
tot i que es mantingué allunyat de l’ensenyament durant set anys  al·legant motius de salut Expedient d’Isidro 
Arabí Andrade AGA, secció Educació i Ciència, lligall  17166
4 Esperança Isern Crespí, ocupà per primera vegada la plaça de l’escola de nines de sa Pobla l’any 1846, no-
menada per l’Ajuntament com a mestra interina de l’escola d’instrucció pública elemental, durant deu anys. 
El 1856 seguiria al mateix destí, però com a mestra propietària, ja que havia aprovat les oposicions. Expedient 
d’Esperança Isern Crespí,  a Expedients personals, capsa 18.694, secció Educació i Ciència, AGA.
5 Ressò tingueren a la premsa les millores que l’Ajuntament de sa Pobla posava en marxa: edificació de la torre 
amb campana i rellotge públic, grans fanals per l’enllumenat, recomposició del paviment dels carrers.... Vegeu, 
El Propagador Balear, núm. 19, pàg. 5, de 6 de març de 1863. L’objectiu de tals inversions era crear llocs de 
feina que  mancaven aleshores a la nostra illa. Comentari que recollim al diari esmentat núm. 16, pàg.2 de 2 
de febrer de 1863.
6 Durant aquests anys es produeixen tancaments periòdics de les escoles per motius epidèmics, normalment a 
l’estiu es produïa un elevat nombre de contagis de febres tercianes i s’ordenava el tancament de les escoles. Ve-
geu, Oficis de la Junta Provincial d’I.P. dirigits a l’Ajuntament, de 8 d’agost de 1862 i de 8 de juliol de 1863, a 
Correspondència  - entrades, sig. 98, AMSP



260 261

De  l’Ajuntament era responsabilitat la despesa dels sous dels mestres7, del lloguer dels 
locals destinats a escola, de l’habitatge dels mestres, com també s’havia de fer càrrec 
de l’import dels pressuposts que cada any presentaven els mestres a la Junta Local pel 
manteniment de l’escola (neteja del local, mobiliari, material fungible...). Pressuposts 
que eren revisats detingudament per les juntes local i provincial i per l’inspector. I 
miraven prim: al pressupost de l’escola de nines de 1861 s’eliminaria la quantitat 
expressada per unes portes vidrieres per considerar que aquesta millora corresponia al 
propietari… Esperança Isern ho intentaria novament en el pressupost de 1863... i li 
tornarien a eliminar, ja que l’edifici era llogat.

Tot i les dificultats, el Consistori intentava respondre positivament a les 
propostes de millora que, l’inspector d’Instrucció primària, suggeria a les seves 
visites a les escoles. 

En diferents ocasions, ja amb anterioritat al període que tractem, l’inspector Bartolomé 
Alvarez8 posa de manifest la situació d’endarreriment en què es troba la instrucció 
pública a sa Pobla. Fa referència a l’abandonament de l’escolarització dels nins abans 
dels 9 anys per haver d’ajudar als pares en les tasques agrícoles i relacionades amb el 
camp. Malgrat això, qualifica l’estat de l’escola de nins com a bona. Però no  la de nines 
de la qual troba que el nivell en Doctrina cristiana és regular i en la resta de matèries 
escàs. També fa valoracions sobre la conducta moral i dedicació a l’escola d’ambdós 
mestres  considerant correcte la del mestre i amb alguns aspectes millorables en la 
dedicació, pel que fa a la mestra.

En una visita posterior, a més de la situació endarrerida de la instrucció pública 
a la nostra localitat, exposa algunes de les deficiències del local destinat a escola 
de nines pel que fa a la capacitat per la quantitat d’alumnes que hi acudeixen i 
aconsella la recerca d’un nou local. Sol·licita, també, informació sobre l’expedient 
de construcció d’una escola d’ambdós sexes, ordenat formar per circular publicada 
recentment i, afegeix, la necessària creació d’una escola d’adults subvencionada pel 
municipi9.

La proposta fou ben acceptada pel Consistori i acordà la creació de l’escola d’adults 

7 L’any 1861 l’Ajuntament dedicava 9.332 reals per sous dels mestres (6.400 al mestre i 2.332 a la mestra), 
representant el 28% dels diners que el Consistori dedicava al personal que cobrava dels fons municipals. 
Llistat d’individus que perceben el sou del fons municipals, de 24 d’abril de 1862. Correspondència-sortides, 
sig. 199, AMSP
8 Bartolomeu Álvarez Fiol ocupava el càrrec d’inspector d’instrucció primària de les Balears dins el període 
que centrem la nostra investigació.  Ja trobem les seves opinions recollides a la sessió de 26 de maig de 1860, 
de la Junta Local d’Instrucció pública. Sig. 935, AMSP. Álvarez fou regent de l’Escola de Pràctiques annexa a 
la Escola Normal de les Balears (1849), posteriorment, el 185, accedí al càrrec d’Inspector del qual va cessar el 
1867. Vegeu, COMAS RUBÍ, F. (1999)  “Els orígens de la Inspecció provincial a les Balears, una mesura po-
liticoeducativa del liberalisme moderat”, PP 59-67, a Educació i Cultura. Revista mallorquina de Pedagogia, 
núm. 12, UIB
9 Acta de la sessió de la Junta local d’instrucció pública, de 27 d’abril de 1861. Sig 935, AMSP.

sota la direcció del mestre de l’escola pública de nins, Isidre Arabí, amb el sou de mil 
reals i cinc-cents reals per a l’enllumenat10. 

Amb l’objectiu de posar en marxa la construcció d’una nova escola, s’acorda demanar 
un plànol model.11

En successives sessions i, un cop presentat el plànol model, es demanarà pressupost 
al mestre d’obres Llorens Robira i es constituirà una comissió12 destinada a la recerca 
d’un lloc adequat per a la construcció, així com gestionar la consecució de les quantitats 
econòmiques imprescindibles per dur-la a terme.13 Fins i tot, la secció de Foment 
d’instrucció pública, ordena a l’arquitecte provincial que passi per sa Pobla i, d’acord 
amb l’Ajuntament, faci el reconeixement del terreny on es volia construir l’escola14

La documentació recollida evidencia que la construcció de l’escola per a ambdós sexes 
no va arribar a bon port i, pel que fa a l’escola d’adults, a curt termini, serà suprimida 
per manca d’alumnat15. Encara que l’escola d’adults perduraria, com veurem més 
endavant i, a més a més, Isidre Arabí ho inclourà com a mèrit al seu full de serveis.

Mestre Arabí comunica a l’Ajuntament no poder complir l’ordre de tancar l’escola 
d’adults, ja que aquesta atribució correspon a la Junta provincial d’instrucció pública16. 
Insisteix el Consistori en la innecessària funció de l’escola i així ho posa de manifest:

10 A l’inventari de parament i altres estris de l’escola pública de nins que regentava Isidre Arabí hi ha una 
referència a l’existència de 6 quinqués destinats a l’escola d’adults. Inventari, de data 28 d’abril de 1862, sig 
950, AMSP.
11 Acta de la sessió de l’Ajuntament de 28 d’abril de 1861, full 19-19v, a  Llibre d’actes de l’Ajuntament de sa 
Pobla (1861-66), sig. 58 AMSP.
12 Comissió que estaria formada Juan Bennasar,  Juan Serra i Jaime Andreu , regidors;  Miguel Socías i 
Oliver, com a major contribuent, i  Isidro Arabí, mestre d’instrucció primària “como persona inteligente en 
este asunto”. Acta  de la sessió de 16 de juny 1861, Llibre d’actes de l’Ajuntament de sa Pobla(1861-66), sig 
58, AMSP
13 Actes de les sessions de 12 de  maig i 16 de juny de 1861, fulls 20v-21 i 24-24v , a  Llibre d’actes de 
l’Ajuntament de sa Pobla (1861-66), sig. 58 AMSP.
14 Vegeu, ofici que la secció de Foment de la Diputació dirigeix a l’arquitecte provincial, de data 20 de febrer 
de 1863, sig. X-775/32. AGCIM.
15 Acta de la sessió de l’Ajuntament de 10 d’agost de 1862, full 31, , a  Llibre d’actes de l’Ajuntament de sa 
Pobla (1861-66), sig. 58 AMSP.
16 Vegeu, Ofici dirigit a l’Ajuntament de sa Pobla, signat per Isidre Arabí de 12 d’agost de 1862, a Corres-
pondència - entrades, sig. 98, AMSP  
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“Este Ayuntamiento en sesión de 28 de abril del año último tuvo a bien crear en 
este pueblo una escuela de adultos para que la clase proletaria jornalera pudiese 
recibir una instrucción elemental en las horas que no fuesen de trabajo y al efecto 
dispuso que las horas de clase fuesen de noche lo que se verificó  previa la aprobación 
de V.Exma. Confiado esperaba es Ayto que los buenos resultados de tal medida 
coresponderian a su idea; pero no ha sido así la clase jornalera y proletaria que 
al principio se afanó a asistir a la clase, pues pronto se ha cansado y se ha dejado 
de asistir a ella hasta el extremo de no poder contar  un solo individuo que asista 
a dicha Escuela. Viendo este Municipio que la creación de tal escuela no daba 
resultado alguno y a fin de no hacer un gasto superfluo e inútil, ha resuelto elevar 
a la Autoridad de V.S. el presente oficio para que se sirva aprobar la supresión de 
dicha Escuela que tiene acordada esta Corporación en sesión de dia 10 de corriente 
mes” 17

Finalment se superarà el període d’incertesa quan la Junta Provincial determinarà que 
l’existència d’aquest tipus d’escola reportaria beneficis a la població i per tant encomana 
a l’Ajuntament la resolució de continuïtat de l’escola i l’obligació d’abonar al mestre les 
despeses personals i de material que havia invertit18

No serà fins 1863 que trobarem que l’Ajuntament planteja i acorda el projecte de 
construcció d’un edifici per: oficines pels mestres, escola d’ambdós sexes, casa 
carnisseria, pescateria, plaça de verdures, cànem, blat i llegums19. Mentrestant, 
l’Ajuntament havia de continuar fent reparacions a les cases destinades a escola amb 
la insistència de l’inspector si les obres no estaven a punt per començar les classes20

I ja en 1864, la Junta local d’instrucció pública, a proposta de l’inspector, acordà la 
creació d’una plaça d’ajudant auxiliar del mestre de l’escola i acorden proposar al 
governador el nomenament de Cristóbal Cladera Crespí, veí del poble, amb estudis de 
Magisteri a l’Escola Normal. La intenció era reforçar la tasca del mestre Arabí amb els 
pàrvuls i a l’escola d’adults, amb el sou de 2.000 reals.21

17 Esborrany de l’ofici que l’Ajuntament de sa Pobla dirigeix al governador de la província, de 13 d’agost de 
1862, a Correspondència - entrades, sig. 98, AMSP  
18 Ofici de la Junta provincial d’I.P, dirigit a l’Ajuntament de sa Pobla, de 19 de gener de 1863 a Correspon-
dència - entrades, sig. 98, AMSP 
19 Acta de la sessió de l’Ajuntament de 8 de febrer de 1863, full 6, a  Llibre d’actes de l’Ajuntament de sa 
Pobla (1861-66), sig. 58 AMSP.
20 Escrit signat per l’Inspector Bartomeu Álvarez dirigit a l’Ajuntament, de 22 d’agost de 1863, a Correspon-
dència – entrades, sig. 98, AMSP.
21 Acta de la sessió de l’Ajuntament de 4 de setembre de 1864, a  Llibre d’actes de l’Ajuntament de sa Pobla 
(1861-66), sig. 58 AMSP.

Ofici

A, Arrendatario 1

Aj, Ajudant 0

Al,Albañil 10

Af.g, Aforado de guerra 1

C, Casera 205

Ca,Carpintero 33

Can, Canador 0

Car, Carretero 4

Carn, Carnisser 3

Co, Cortante 0

Col, Colono 1

Com, Comadrona 3

Come, Comerciante 6

Cr, Criada 49

Cal, Calzera 1

Ci, Cirujano 2

E, Eclesiástico 1

Em, Empleado 0

Es, Estudiante 18

F,Farmacéutico 2

Fi, Filadora 1

G, Guardián 10

Gj, guà. jurado 1

H, Herrero 11

Ha, Hacendado 26

Ho, Hornero 9

Hi, Hiladera 2

I,Inútil 4

J, Jornalero 619

L, Labrador 676

M, Molinera 21

Ma, Maestra-o 2

Mo, Mozo 3

Mod, Modista 2

Mi, Miliciano 1

Me, Médico 1

N, Notario 1

O, Organista 1

Of, Oficial 1

P, Propietario 29

Pa, Pastor 17

Pe, Pescador 15

Po, Porquero 2

Pr, Presbítero 4

P.C, Peón caminero 1

Pob, Pobre 2

R, Retirado 1

Re, Remendón de cossis i ribells 2

S, Sastre 1

Sa, Sacerdote 2

Si, Sillero 1

So, Soldado 1

Sac, Sacristán 1

T, Tejedor 18

Ta, Tabernero 14

Te, Tenedor 1

Ten, Tendero 5

Tr, Traficante 16

Tej, Tejedor 3

V, Veterinario 2

Ve, Vendedor 0

Z, Zapatero 8

Sense Dades 1.667
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Naturales de La Puebla: 3.244

Otros Pueblos: 201

Sin Datos: 123

Homes: 1.750

Dones: 1.804

Casats: 1.338

Fadrins: 293

Viudos: 1.916

Sense dades 19

<12 anys: 1.019

12-60 anys: 2.254

>60 anys: 271

Carros: 103

Carretons: 129

Carros yugo: 18

Asses, Burros, Burras: 109

Cavalleria (major, menor), egos: 243

Mules, Muls: Mules, Muls: 309

Mascles: 53

Bous: 18
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