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PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ 

 

Benvolguts amics i amigues: 

Sempre és un plaer per un batle que durant els anys, que ell està al cap-

davant d’un Consistori, es facin actes o activitats per primera vegada al 

seu municipi, i al llarg d’aquests darrers anys n’hem fet bastants. 

Un dels que més il·lusió m’ha fet és, sens dubte, el repte que ens marcà-

rem l’any 2017 amb en Miquel Gallardo i na Margalida Rotger, els dos 

anteriors regidors de Participació i Cultura respectivament, i era poder 

tirar endavant amb les Primeres Jornades d’Estudis Locals de Mancor de 

la Vall. Gràcies a ells, i de manera molt especial en Miquel Gallardo, per 

implicar-s’hi amb força des del primer dia, en aquest llibre que ara teniu 

a les vostres mans, aquest repte és una realitat. 

En aquest llibre hi trobareu el recull de les ponències i comunicacions 

que varen redactar, després de les seves investigacions, fins a catorze 

ponents amb temàtiques molt diverses però amb el nexe comú del nostre 

estimat poble. 

I deixau-m’ho dir, és un orgull per un batle veure com moltes d’aquestes 

comunicacions o ponències, surten d’investigadors mancorins, símptoma 

de la bona salut cultural i acadèmica d’aquest poble. 

Poca cosa més puc afegir, més que agrair a totes i tots els ponents la seva 

participació desinteressada, i emplaçar-vos a totes i tots a participar de 

les Segones Jornades d’Estudis Locals de Mancor de la Vall, que segur 

que tornaran venir. 

Salut i moltes gràcies.  

 

Guillem Villalonga Ramonell, Batle 

Mancor de la Vall, desembre de 2019 
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PRESENTACIÓ DE LES JORNADES 

Bon dia i benvinguts a les I Jornades d’Estudis Locals de Mancor de la 

Vall. 

Quan el regidor Miquel Gallardo em demanà la meva opinió sobre la 

convocatòria de les jornades, el vaig animar, li vaig donar tot el meu su-

port i li vaig oferir la meva col·laboració.  

Vaig pensar haver llegit que quan Mn. Antoni Maria Alcover, a principis 

del segle XX, va escriure la Lletra de Convit, que va enviar a tots els 

amics de la nostra llengua, convidant-los a col·laborar en l’elaboració del 

Diccionari de la Llengua catalana, va escriure aquestes paraules: “Molts 

se figuren que la nostra llengua es una llengua morta. Concedeixen que 

altre temps, be, seria tot lo que vullam; però lo que es diu ara, es morta i 

ben morta. Aquests tals fan llàstima i rialles al mateix temps, perquè 

demostren una ineptitud absoluta en matèria de prendre el pols a una 

llengua y que no han estudiada poch ni molt la nostra…”. 

Va engrescar amics i coneguts, i amb la valuosa i definitiva col·laboració 

de Francesc de Borja Moll i molts d’altres, va fer possible la gran obra 

del diccionari, que no es donà per acabat fins l’any 1962. El mancorí, 

Mn. Bernardí Mateu de Turixant, en va ser un bon col·laborador.   

Amigues i amics, estam d’enhorabona! Les Jornades són aquí. Ens hem 

de felicitar (organitzadors, ajuntament, membres de la Comissió Científi-

ca, els comunicants i tots els que d’una manera o altra han aportat la seva 

col·laboració). Les 14 comunicacions presentades consider que constitu-

eixen tot un èxit per ser el primer any que es fan. 

Hi ha temes d’història, art, biografies, estadística, sociologia, religió, 

música, topografia, economia, biologia, etc. Tot un ventall que enriqueix 

el nostre patrimoni cultural. 

Abans de donar la paraula al sr. Batle, voldria també, en nom dels com-

panys de la Comissió Científica, fer un convit al jovent del nostre poble, i 

de manera especial els estudiants, perquè s’impliquin en tot el que fa re-

ferència al nostre passat i el nostre present, el dia dia, del nostre poble. 

Voldria acabar recordant una estrofa del nostre Himne a Mancor, diu 

així: 
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“Cor petit, agraït creu i estima els nostres vells, i la ruta que han fet ells, 

ves seguint, ves seguint sense enyorança, i allargant amb esperança no 

tement el sofrir que l’amor ja va traient les arestes del camí.” 

Enhorabona i gràcies. 

Jaume Gual Mora, membre de la Comissió Científica 

 

 

 

 

Ponents i membres de la Comissió Científica amb el batle, 

dia 6 d’octubre de 2018 
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Ponència inaugural 

MONTSERRAT FONTANET (1695-1762) I MANCOR 

Antoni Ginard Bujosa i Andreu Ramis Puig-gròs 

Introducció 

La historiografia romàntica del segle XIX i les seves pervivències dibui-

xaren i popularitzaren un perfil quasi mític de Montserrat Fontanet Lle-

brés, un pagès cultivat, a qui se li atribueix l’autoria d’un modest però 

interessant tractat d’agricultura i d’una emblemàtica obra d’enginyeria 

hidràulica. Tot i que s’ha anat corregint aquesta visió un tant idealitzada, 

ens proposam situar la figura i l’obra de Fontanet en el seu context histò-

ric.
1
 Per aquest motiu analitzarem, a partir de documentació de primera 

mà, tres aspectes que ens permetran millorar el coneixement del perso-

natge: 

1. La trajectòria vital. El recorregut personal i l’entorn familiar. 

2. L’entorn professional i la seva obra. 

3. El context cultural i intel·lectual. 

L’objectiu de la recerca és documentar i contrastar les referències sobre 

Montserrat Fontanet. Del personatge històric no en coneixem moltes da-

des –algunes pendents de confirmar– que s’entremesclen amb una certa 

mitificació i una aura quasi de llegenda. Per aquesta raó, serà prudent 

restringir les informacions a aquelles que han estat constatades documen-

talment, tot i que poden estar mancades de l’aurèola hagiogràfica que fins 

ara s’havia mantingut. Tal vegada, el més adient és observar l’entorn 

personal, social i cultural en què es movia. Això, segurament, ens perme-

trà explicar millor a quines necessitats, interessos o estímuls responien 

les seves actuacions. 

La trajectòria vital. El recorregut personal i l’entorn familiar 

La primera persona de la branca familiar és Jacint Fontanet, inscrit dues 

vegades en els Estims Generals de la Perrochia de Scorcha […]. El 3 de 

___________ 

1
 Vegeu RAMIS PUIG-GROS, Andreu “Proemi i estudi preliminar” a FONTANET, Montser-

rat (2001, pàg. 27 i ss). Sobretot, s’ha d’acudir a GINARD; RAMIS (2015) Montserrat 

Fontanet (1695-1762). El perfil humà del personatge i aspectes de la seva obra.  
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maig de 1653, entre Los habitadors,
2
 hi consta: Hacinto Fontanet, per 

veinatje, conexem pach per cent lliures, diem 100 £. Una altra vegada 

entre Los Barranios
3
 hi compareix: Hiesinto Fontanet, del Mauix [sic] ... 

1 § (BARCELÓ, 2009: 266-267). Per tant, aquell Jacint Fontanet fou 

l’arrendador o amitger de la possessió d’Almallutx, a les muntanyes 

d’Escorca, on s’hauria instal·lat abans de 1647, procedent de Sóller. És el 

repadrí de la nissaga dels Fontanet. De fet, el nom (primer o segon) de 

Jacint es repetirà en els seus descendents. 

L’esposa de Jacint Fontanet era Joana Reynés: Dne. Joane Fontanet et 

reynes, uxoris mea (ARM S-1157, f. 2-2v). Una possible identificació 

seria la nota de defunció: Juana Fontanet als. Barenbona. Als 4 10bre de 

1666 fonch la sepultura de Juana Fontanet vella als Berembona, muller 

de Hyacinto Fontanet. No consta fet test. fonch la sepultura en esta par-

rochial (ADM Sóller Defuncions 1642-1675. I/72-D/4, f. 179). 

Un dels fills inicia una sèrie homònima. Montserrat Fontanet Reynés, fill 

de Jacint, natural de Sóller però resident a Almallutx (Escorca), el 13 

d’octubre de 1647 tractà matrimoni amb Joana Reus, de Biniarroi (Sel-

va). Per aquest motiu, Hiacintus Fontanet, villa Sullaris nunc autem in 

loco de almalluix habitator, marit de Joana Reynés, feu donació entre 

vius a Montsserratum Fontanet dilectum filium meum, en contemplació 

de matrimoni amb Joannam domicellam filiam Bartholomei Reus qº loci 

de Biniarroy villa Selva. L’aportació fou de cent lliures de Mallorca, un 

mul –a triar entre dos– i 10 quarteres de blat, bo, nou, porgat i rebedor 

(ARM S-1157, f. 2-2v, citat per FIOL, 2002: 54). 

El 21 de febrer de 1673 Montserrat Fontanet, del lloch de Biniamar, de-

nuncia tenir i posseir unes cases situades en lo lloch de Biniamar amb un 

cairó de terra, sots alou i directe domini del Paborde de Tarragona (ARM 

T-55, f. 83-83v). Montserrat Fontanet Reynés i Joana Reus tingueren un 

___________ 

2
 Per habitadors s’interpreten aquelles persones que, sense ser propietaris, tenien algun 

tros de terra llogat a un dels propietaris, a canvi de la meitat de la producció (amitgers) o 

qualque preu determinat per endavant (BARCELÓ, 2009: 265, nota 31). 
3
Barrani: Persona que no tenia domicili o estada fixa a un poble. Segons les lleis del 

segle XIV, els homes forasters que s’establien a un poble eren considerats “barranis” 

fins que feia deu anys que hi habitaven.  
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mínim de quatre fills: Jacint, Bartomeu, Montserrat i Margalida.
4
 

Després d’habitar a la parròquia de Selva, la família ‒almenys en part‒ es 

traslladà de la muntanya al Pla, a Sencelles. El trasllat del grup familiar 

s’ha de situar abans de 1693. Les possibles causes podrien atribuir-se a 

dos motius: a la propietat de la possessió de s’Arissal o a altres vincles 

familiars. 

La possessió de s’Arissal de Sencelles,
5
 l’any 1695, era propietat de 

Magdalena Sureda i Sanglada.
6
 L’arribada dels Fontanet a la possessió 

potser té relació amb l’estada prèvia de Jacint Fontanet i de Montserrat, 

el seu fill, a Almallutx. Seria possible establir la connexió a través dels 

propietaris, atès que, en aquella època (1656) el cavaller Miquel Sureda i 

Sanglada era el propietari de les possessions de Cúber, Almallutx i Tos-

sals Verds (PÉREZ, 2013: 258). 

Per altra part, el matrimoni de Margalida Fontanet, filla de Montserrat i 

Joana Reus, nascuda a Biniatzent (Mancor), amb Gabriel Figuerola de 

cas Brusquer de Sencelles, potser influí també en el trasllat cap al Pla. 

Els Fontanet arrelaren a Sencelles, on contragueren matrimoni dos fills 

de Montserrat Fontanet i de Joana Reus: la ja esmentada Margalida i 

Montserrat Fontanet Reus, que es casà amb Rosa Llebrés, de Sencelles. 

Per altra banda, una filla de Bartomeu Fontanet Reus, Joana Fontanet, 

muller de Pere Verd, fill de Josep, fou enterrada a Sencelles el 17 de no-

___________ 

4
 Margarita Fontanet, d’edat de 55 anys, natural de Biniatzent (Mancor), filla de Mont-

serrat i Joana Reus, viuda de Gabriel Figuerola de cas Brusquer (Sencelles), fou enter-

rada el 1r de gener de 1722. Havia testat davant el notari Guillem Bestard, el 2 

d’octubre de 1716. Tenia dos fills: Guillem i Montserrat Figuerola (ADM Sencelles D 

1680-1742 I/70-D/2, f. 212v).  
5
 S’Arissal, també Sarissal o lo Arisal, era una antiga alqueria i possessió, situada al 

camí vell de Santa Margalida, prop de Jornets. El 1517, Arnau de Santacília l’establí al 

notari Diego de Alarcón. El 1578, era del senyor Gabriel Serra d’Inca, valorada en 

8.000 lliures. El 1675, la possessió fou valorada en 12.000 lliures. El 1695, pertanyia a 

la noble Magdalena Sureda Sanglada. El 1706, pertanyia al senyor Joan Sureda, cavaller 

de l’orde d’Alcàntara i gentilhome de l’arxiduc Carles d’Àustria (GEM, Vol. 16: 25-26). 
6
 S'Arissal era de Magdalena Sureda i Santacília (que testà l’any 1673). Passà al seu 

germà, Joan Miquel Sureda i Santacília, que després la traspassà al seu fill Joan Sureda i 

Villalonga, primer marquès de Vivot, que l’establí l’any 1724 a la Universitat de Sence-

lles. 
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vembre de 1707; els marmessors foren el seu marit Pere Verd i el seu 

pare Bartomeu Fontanet (ADM Sencelles D 1680-1742 I/70-D/2, f. 

107v). Montserrat Fontanet Reus, de la vila de Selva, dia 29 de setembre 

de 1693, contragué matrimoni a Sencelles amb Rosa Llebrés Ramis, don-

zella:  Als 29 7bre 1693 foren desposats per mi Gabriel Ballester Rec-

tor, Monserrat fontanet fadrí, fill de Monserrat y Joana reus Conjuges y 

Rosa Llabres donsella filla de Antt. y Apolonia ramis Conjuges segons 

lletre del S. Of. de 23 dit. Testimonis el Sr. Marti Antt. ... y el Rd. Joan 

Oliver pre. (ADM Sencelles M 1692-1714, I/70-M/2, f. 2). L’estada dels 

Fontanet a Sencelles es documenta a través de l’arrendament de dues 

possessions confrontants: la possessió de s’Arissal, llogada a Montserrat 

Fontanet Reynés, i la possessió del Revellar,
7
 llogada (1694-1700) a 

Montserrat Fontanet Reus. Sabem que entre els anys 1655 i 1665, la pos-

sessió de s’Arissal es llogava conjuntament amb la del Revellar (ARM 

AA XXIX / 2116, f. 1v-3). A partir d’aquí, suposam que, arran del seu 

matrimoni (1693), Montserrat Fontanet Reus hauria assumit 

l’arrendament del Revellar, mentre que el pare, Montserrat Fontanet 

Reynés, mantenia l’arrendament de s’Arissal. En efecte, el 25 d’agost de 

l’any 1694, el doctor en medecina Gabriel Serra, per temps de sis anys i 

sis esplets, a partir de la diada de la Mare de Déu de Setembre, lloga i 

arrenda a l’honor Montserrat Fontanet del lloch de Biniamar, la possessió 

anomenada lo Reuellar, situada en el terme de Sencelles. El conductor 

havia de dur la possessió a ús de bon conrador, amb diversos pactes i 

condicions: el darrer any havia de tornar el sementer del camp del clot, 

de 15 quarterades, guaretat d’una rella, tal com el rebia; si el tornava bi-

nat, havia de cobrar la binada. L’ànnua mercè era de 62 lliures cada un 

dels sis anys de l’arrendament, pagadores en tres terminis, a més d’altres 

agatges (formatge, anyells, etc.) (ARM F-885, f. 207-209v).  

En arribar el segle XVIII, els Fontanet fan vida a Sencelles. De fet, el 12 

de juny de 1701, Montserrat Fontanet, fill de Jacint, major de dies, “cul-

___________ 

7
 L’any 1648, es Revellar pertanyia al senyor Gabriel Serra de s’Arissal. Confrontava 

amb s’Arissal, Son Ramis Morro, Son Florit i Son Corró. Era dedicada a vinya i a cere-

als. El 1689 pertanyia a la senyora Joana Serra Planas i fou valorada en 1.000 £. L’any 

1707 era del doctor Gabriel Serra de s’Arissal, prevere, que a la fi del segle XVII hi 

havia edificat cases noves (GEM, XIV: 266). 
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tor” de la vila de Sencelles i habitador a la possessió de s’Arissal, nome-

na procurador el notari Joan Baptista Mora (ARM Ll-291, f. 437v). 

Montserrat Fontanet Reynés morí a Sencelles, com consta en el registre 

de defunció i fou enterrat, el 25 d’octubre de 1702, al convent de Sant 

Domingo d’Inca:
8
  

Monserrat Fontanet, Als 25 8bre 1702 fonch enterrat Monserrat Fonta-

net arrendador de lo Arisal en el Convent de St. Domingo de Inca, fill de 

Hiacinto natural de la vile de Soller, feu testament en poder de Hieroni 

Rosello als 27 agost 1702, feu mermesors del seu anime a Hiecinto Berttº 

y Monserrat Fontenet sos fills […] (ADM Sencelles D 1680-1742, I/70 – 

D/2, f. 78).Més enllà de la seva dedicació com a conductors, els Fontanet 

havien acumulat algunes propietats a l’àrea del Raiguer. Així, anys més 

tard, el 25 de setembre de 1727, Antoni, Jacint, Bartomeu i Gabriel Fon-

tanet, germans, fills de Montserrat i Antonina Rosa Llebrés, de la vila de 

Sineu, estableixen a Pere Morro àlies Veguera, de Selva, lloc de Binia-

mar, 1 quarterada i 1 quartó a Inca, sots alou de l’Il·ltre. i Rnd. Sr. Fran-

cesc Mir, prevere i canonge, a cens de 2 sous 6 d. [es donen les afronta-

cions]. La tenen per la divisió feta entre llur pare, Montserrat Fontanet, i 

son germà Jacint (oncle dels venedors), hereus de llur pare, Montserrat 

Fontanet (avi dels venedors), d’acord amb el testament d’aquest últim 

(notari Jeroni Rosselló, 27 d’agost de 1702) i que dit Montserrat havia 

capbrevat el 28 d’octubre de 1699. Per 4 £ censals anuals que el compra-

dor podrà redimir al 5%. Reconeixen haver rebut de present 10 lliures 

(Antoni en nom dels germans). Jacint, Bartomeu i Gabriel són menors de 

25 anys, però majors de 22 (Jacint), de 19 (Bartomeu) i de 15 (Gabriel) 

(ARM LL-474, f. 49). 

La família Fontanet Llebrés 

Després de la mort de Montserrat Fontanet, fill de Jacint, Montserrat 

Fontanet Reus deixà Sencelles per passar d’arrendador a la possessió de 

Son Joan Arnau de Llorito. A través del registre dels sis primers fills, el 

___________ 

8
A causa dels orígens del grup familiar, s’explicaria el fet que Montserrat Fontanet, fill 

de Jacint i procedent d’Almallutx, distribuís les deixes entre Nostra Senyora de Lluc, 

l’església de Santa Tecla de Biniamar i els convents de Sant Francesc i de Sant Domin-

go d’Inca, on fou sepultat (ADM Sencelles D 1680-1742, I/70 – D/2, f. 78). 
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matrimoni Fontanet-Llebrés s’ubica a la vila de Sencelles fins a l’any 

1704. En relació a Son Joan Arnau, seguint una seqüència inversa de 

contractes de quatre anys, Montserrat Fontanet Reus seria el conductor de 

la possessió durant els períodes de 1704-1708, 1708-1712 i 1712-1716, 

atès que a Son Joan Arnau hi nasqueren els seus fills Jacint Josep (l’any 

1706), Bartomeu (circa 1707), Gabriel Joan (l’any 1711) i Gabriel Josep 

Nicolau (l’any 1713). Per la probable renovació del contracte, continuaria 

a Son Joan Arnau fins a la seva defunció (posterior al 28 d’agost de 

1720) (segons BB-II 56 i ARM F- 5736, f. 94-95). 

A partir dels registres dels llibres sacramentals, el matrimoni Montserrat 

Fontanet i Rosa Llebrés tenia com a mínim deu fills, amb aquest ordre: 

Montserrat, el fill major, Joana Rosa, Apol·lònia Rosa, Antònia Rosa, 

Antoni Jacint, Antonina, Jacint Josep, Bartomeu, Gabriel Joan i Gabriel 

Josep Nicolau. 

1. Montserrat Fontanet Llebrés, el primogènit, nascut a Sencelles l’any 

1695. 

2. Joana Rosa Fontanet, nascuda a Sencelles, el dimecres 24 d’abril de 

1696 (ADM I/70-B/5, f. 14). Fou enterrada el 7 de desembre de 1744 a 

l’església parroquial de Sineu. Era viuda, en primeres núpcies, de Fran-

cesc Ferregut de Sineu i, en segones núpcies, de Joan Roix de Porreres 

(APS Llibre de morts 1726-1753. Llibre 4, f. 174v). 

3. Apol·lònia Rosa Fontanet, nascuda a Sencelles, el 13 de gener de 

1698; foren padrins Bartomeu Fontanet i Joana Ramis (ADM I/70-B/5, f. 

21v). 

4. Antònia Rosa Fontanet, nascuda a Sencelles, el 10 de març de 1700; 

foren padrins Gabriel Llebrés i Joana Fontanet (ADM I/70-B/5, f. 32). 

5. Antoni Jacint Fontanet, nascut el 18 d’octubre de 1701, a Sencelles; 

foren padrins Pere Morro i Maciana Balle (ADM I/70-B/5, f. 39v). Resi-

dent al lloc de Llorito, l’any 1724, Anttº fontenet [sic] tenia unes cases i 

corral, alou de Rei, valorades en 35 £, que probablement havia adquirit 

de Margalida Joan, viuda de Lluc Mestre, que feien cens a Joan Miquel 

Antic de Llorac (AMS 2/18, f. 351v i 352). Es casà dues vegades (amb 
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Maria Coll
9
 i Maria Coves) i tengué, si més no, tres fills.

10
 Moria el 1736 

i el 22 d’agost fou enterrat en el vas de la capella del Roser de l’església 

del convent de Llorito (APS Baptismes 1606-1754, f. 136v i APS Defun-

cions 1726-1753, f. 95 i 95v). 

6. Antonina Fontanet, nascuda a Sencelles, el 15 de març de 1704; foren 

padrins Bartomeu Balle i Antonina Jaume (ADM I/70-B/5, f. 52v). 

7. Jacint Josep Fontanet, nascut a Son Joan Arnau, el 10 d’abril de 1706, 

quan el seu germà Montserrat Fontanet tenia onze anys:
11

 

 Hiacinto Joseph Fontanet 

 54 Als 11 dits.[abril 1706] Bap. jo Bartt. Tugores, Pre. y Vic. a un 

fill de Monserrat Fontanet y de Anttn. Rosa Llebrés, conj. Li posí nom 

Hiacinto Joseph y foren padrins Gabriel Llebrés, fadrí, y Catta. Vila-

llonga, Donsella, nat als 10 dits, circa les 8 del matí, los quals pares 

habitan en Son Joan Arnau (APS Llibre de Baptismes de 1675 fins 1754, 

f. 4).
12

 

8. Bartomeu Fontanet, que hauria nascut cap a l’any 1707. Contragué 

matrimoni a Selva, el 2 de setembre de 1732, amb Miquela Gelabert, 

donzella, filla d’Antoni i de Francina Perelló, tots de la parròquia de Si-

___________ 

9
 Dia 5 de desembre de 1729 naixia a Llorito, Montserrat Joaquim Fontanet, fill 

d’Antoni i de Maria Coll. Dia 8 de novembre de 1732, naixia a Llorito, Joan Baptista 

Lloatxim Fontanet, fill d’Antoni Fontanet i de Maria Coll. Dia 25 d’agost de 1734, 

naixia a Llorito, Joan Fontanet, fill d’Antoni Fontanet i de Maria Coll (APS Baptismes 

1706-1754, f. 171, 193 i 211v). 
10

 Al cadastre de Llorito de 1759 es documenten les cases i corral de Montserrat Fonta-

net de Antoni, valorades en 35 £. Així mateix, una quarterada de camp de Anttª Fonta-

net, valorada en 20 £ i una quarterada de camp de Montserrat Fontanet, igualment valo-

rada en 20 £ (AMS 2/19, f. 63 i 72). 
11

 El fet que Montserrat Fontanet Llebrés, nascut el 1695, s’hagi documentat explícita-

ment, com és obvi, invalida la seva identificació amb el seu germà, Jacint Josep Fonta-

net, a qui se li havia atribuït –de manera forçada– el sobrenom “Montserrat”. 
12

 Amb petites diferències, el pare Gaspar MUNAR (1975: 108), transcriu la fe de bap-

tisme a partir del llibre de baptismes de la parròquia de Sineu (1690-1713), f. 155, con-

servat a l’Arxiu Diocesà de Mallorca: Nº 53.- Hiacinto Josep Fontanet.- Llorito.- Als 11 

abril 1706 baptisí jo Barthomeu Tugores, Pre. y Vicari, un fill de Montserrat Fontanet y 

de Antònia Rosa Llabrés, conjuges. Li posí per nom Hiacinto Josep y foren padrins 

Gabriel Llabrés, fadrí, y Catarina Virallonga, doncella, nat als 10 dits, circa les 8 del 

matí, los quals pares habitan en Son Joan Arnau. 
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neu, del lloc de Llorito; foren testimonis el Reverend Miquel Soler, pre-

vere i beneficiat a la parròquia de Selva, i Guillem Fontanet, amb altres 

(APS Matrimonis 1696-1747, llibre 2, f. 132v). Bartomeu Fontanet i Mi-

quela Gelabert tenien dos fills: Antonina, nascuda a Llorito el 27 de fe-

brer de 1736 (APS Baptismes 1706-1754, f. 229v) i Mariano Montserrat, 

casat el 1r de novembre de 1777 amb Antònia Anna Barceló (APS Ma-

trimonis 1748-1789, f. 144v). Bartomeu Fontanet i Miquela Gelabert 

havien mort el 4 de novembre de 1772, quan morí a Llorito la seva filla 

Antonina Fontanet, viuda d’Antoni Jaume Coix, enterrada al Convent de 

Llorito; tenia un germà, Bartomeu Fontanet (APLl Enterraments f. 2v). 

L’any 1773, en el cadastre de Sineu, apareix Francina Fontanet mr. de 

Joan Copovi cases i corral alou de Rei or 80 de romanent de Montserrat 

Fontanet (412) (AMS 2/21, f. 421v). 

De l’estada de Bartomeu Fontanet a Llorito, en pot haver derivat el topò-

nim, encara viu, de can Fontanet dins els establiments de l’antiga posses-

sió de Son Bauló: 

 [15 de juliol de 1739] Comparagué Bartt. Fontanet, fill de Mon-

serrat de la vila de Sineu, habitador en Costitx. Declara tenir i possehir 

3 qdas. terra situades en el lloc de Llorito, a la Posso. de Son Bauló, sots 

alou propi del denunciant. Confronten, de una part amb camí de Pina, de 

altre amb camí qui va a les terres de Gaspar Jaume i amb terres de Se-

bastià Torelló, de altre part ab terras de la Posso. Son Bauló. Posseeix 

en virtud de venda a son favor feta per Juan Jaume, conforme acta rebut 

Antt. Estela not. de 17 7bre de 1738 (ARM ECR 1053, f. 58). 

9. Gabriel Joan Fontanet, de Son Joan Arnau de Llorito, nasqué el 2 de 

juny de 1711 i fou batiat el mateix dia, pel vicari de Sineu Bartomeu 

Tugores; foren padrins Gabriel Llebrés i Joana Prats (APS Llibre de Bap-

tismes de 1675 fins a 1754, f. 38). Sabem que el 26 d’agost de 1734, ac-

tuava de padrí de Joan Fontanet, fill d’Antoni Fontanet i de Maria Coll 

(APS Baptismes 1706-1754, f. 211v). 

10. Gabriel Josep Nicolau Fontanet, nascut el 24 d’agost de 1713; batiat 

l’endemà pel vicari de Sineu Bartomeu Tugores; foren padrins Gabriel 

Llebrés i Caterina Fontanet (APS Llibre de Baptismes de 1675 fins 1754, 

f. 51v). 
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No sabem si tots els fills arribaren a l’edat adulta però, posteriorment, 

diversos germans de Montserrat Fontanet residiren a Llorito, almenys 

temporalment, i alguns membres de la família foren enterrats tant a 

l’església del convent dels dominics
13

 com a l’església de la parròquia de 

Sineu.
14

 

En definitiva, Montserrat Fontanet Llebrés feia part d’una família 

d’arrendadors, que es vinculà a la possessió lloritana de Son Joan Arnau, 

propietat del convent de Santa Catalina de Sena de Ciutat, segurament a 

partir del mes de setembre de 1704.
15

 De la mateixa manera que el grup 

familiar s’hauria traslladat de Selva cap a Sencelles, abans de 1693, cap 

al 1704, hi ha un altre trasllat de part del grup familiar cap a Llorito, en-

cara que alguns romanien a Sencelles. 

Consta que Montserrat Fontanet Reus, pare, i Montserrat Fontanet Lle-

brés, fill, foren conductors de la possessió de Son Joan Arnau. Per tant, la 

família mantingué els vincles amb aquesta propietat, si més no, fins a 

l’any 1724.
16

 Seguidament, entre 1724 i 1728, Montserrat Fontanet Lle-

brés també fou arrendador de la possessió lloritana de Son Gelabert, pro-

pietat del senyor Joan Miquel Antic de Llorac, de manera que podem 

situar Montserrat Fontanet Llabrés a Llorito des del 1704 fins al 1728, 

entre els nou i els trenta-tres anys. 

Per tant, la família Fontanet Llebrés, provinent de Sencelles, hauria so-

jornat a Son Joan Arnau un mínim de setze anys, abans que Montserrat 

Fontanet Llebrés, fill, es fes càrrec de la conducció de la possessió, com a 

successor del seu pare. Aquesta etapa s’ha de considerar gairebé determi-

___________ 

13
 Margalida Anna Bibiloni, primera esposa de Montserrat Fontanet (1719); Antonina 

Anna Fontanet i Bibiloni, única filla (1720; Antoni Jacint Fontanet, germà de Montser-

rat Fontanet (1736) i Antonina Fontanet, neboda de Montserrat (1772). 
14

 Joana Rosa Fontanet, germana de Montserrat Fontanet (1744). 
15

 Com hem vist, els sis primers fills del matrimoni Fontanet-Llebrés foren batiats a 

Sencelles fins al mes de març de 1704, mentre que Jacint Josep nasqué el 1706 a Son 

Joan Arnau (Lloret) 
16

 En un document d’acceptació de deute, datat a 1721, Montserrat Fontanet deia: Sa-

bent mes avant y attenent que passats tots Comptes axí de temps que Moncerrat Fonta-

net quondam mon Pare fonch conductor de dita Pocessió son Juan Arnau (ARM F-

5736, f. 94-95).  
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nant per a l’aprenentatge i la formació de Montserrat Fontanet Llebrés. 

Montserrat Fontanet Llebrés. Naixement, infància i formació 

Montserrat nasqué a Sencelles, on rebé el baptisme el dia 16 de gener de 

1695. 

 Monserrat Hiecinto Fontanet. Als 16 Janer 1695 fonch Baptizat 

per mi Juan Aloy pr. y vicari de Sancelles un fill de Monserrat Fontanet 

de la vila de selve abitant an esta Parrqª y Anttª Rose Llabres conjuges, a 

nom Monserrat Hiacinto foren padrins Hiecinto Fontanet y Cathalina 

llabres (ADM I/70-B/5, f. 9v). 

El naixement de Montserrat Fontanet a Sencelles es confirma a través de 

documentació posterior: Jo Monserrat Fontenet Natural de la Villa de 

Sencellas [13 de gener de 1759] (ARM AA Plets II, M 59/13, f. 2). 

No es coneixen detalls de la seva infantesa i joventut, encara que hauria 

cursat estudis menors, ja que tenia uns coneixements, si més no sufici-

ents, per articular un discurs coherent i capacitat per traslladar-ho a un 

text escrit. Un cas d’alfabetització poc freqüent a la seva època. En el 

tombant dels segles XVII i XVIII, Montserrat Fontanet sabia llegir i escriu-

re. Una circumstància que, molt probablement, es pogué veure afavorida 

pel fet que el seu pare era arrendador de la propietat d’una congregació 

religiosa. És possible que, si Montserrat Fontanet s’instal·là a Son Joan 

Arnau als 9 anys, l’aprenentatge de les primeres lletres es dugés a terme 

entre els 12 i els 14 anys. 

El lloc de la seva formació no és un fet provat. Hauria pogut estudiar al 

col·legi del Puig de Randa o a qualsevol de les altres dues escoles de 

gramàtica que tenia relativament a prop de Llorito: Santa Magdalena 

d’Inca o Montision de Porreres (MARTÍNEZ, 2000: 47 i ss). Igualment, 

hauria pogut iniciar la formació al convent dominicà de Llorito. De fet, el 

1643, la Universitat de Sineu havia pres la determinació de contribuir a la 

creació d’una aula en aquest convent que, des del 1650, disposava d’aula 

i escola, amb el mestre de gramàtica fra Antoni Costa, on acudien alum-

nes dels pobles de la rodalia (ROSSELLÓ VAQUER, 2002: 83 i 87). Així 

mateix, els frares de Sant Francesc de Paula de Sineu, des del 1671, feien 

escola als minyons de la vila (MULET, ROSSELLÓ, SALOM, 2001: 138 i 

150). En aquest sentit, se sap que el 5 de juny de 1781, no hi havia mestre 
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a Sineu, […] porque siempre un religioso de este convento de Mínimos 

se ha dedicado a la enseñanza de dichas primeras letras y según noticia 

de los hombres de mayor edad de esta villa producía dicha escuela Mí-

nima muchísima utilidad […] (AMS 1/35, sf). Finalment, al monestir de 

les Concepcionistes de Sineu hi acudien també les educandes, procedents 

de famílies acomodades (ROTGER, 1945: 244-250). 

És evident que, a l’època, l’ensenyament de les primeres lletres als po-

bles de Mallorca era gairebé inexistent (MARTÍNEZ, 2000: 46). En aques-

ta precarietat de l’ensenyament a la ruralia, no s’ha d’ignorar el paper 

determinant del clero, tant a Llorito com a Sineu, amb els convents dels 

dominics i dels mínims, amb comunitats de gairebé quinze persones, en-

tre clergues i llecs, a més dels eclesiàstics vinculats a la parròquia (JUAN, 

1996: 137). En el cas de Llorito, a més de l’aula esmentada, sabem de la 

presència de petites biblioteques, tant a disposició de la comunitat com 

per a ús particular dels religiosos (BOVER I PUJOL, 1999: 109-111). Enca-

ra que només sigui una qüestió circumstancial, el 1629, el convent de 

Llorito adquiria un llibre d’agricultura: Item per un llibre de agricultura 

y la llibreria, 17s (ARM-893, f. 161v). 

En qualsevol cas, molt més important que la seva formació intel·lectual, 

per a Montserrat Fontanet segurament pesava més l’adquisició de conei-

xements pràctics sobre l’agricultura. El procés d’aprenentatge agrícola 

era el més significatiu per a la seva trajectòria professional. Com a mínim 

durant una quinzena d’anys, Fontanet havia d’adquirir tot un bagatge per 

l’observació i l’experiència a la manera tradicional. Sens dubte, aprenia 

els usos i costums del bon conrador a través de les vivències i de la pràc-

tica dels treballs del camp i dels seus cicles, de l’agricultura (de secà i de 

regadiu), de la ramaderia i d’altres tècniques. També havia d’aprendre 

com administrar, mantenir i millorar la producció de la possessió, així 

com les pautes de l’organització i del sistema de relacions, tant amb la 

mà d’obra com amb la propietat. Els referents eren la figura paterna, la 

tradició familiar i el contacte amb els amos i propietaris de les possessi-

ons veïnes, juntament amb els missatges i jornalers. 

Montserrat Fontanet, conductor a Llorito 

Montserrat Fontanet, com ja hem dit, arribava de la mà dels seus pares a 
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la possessió de Son Joan Arnau cap a l’any 1704, als nou anys. A partir 

d’aquell moment, Llorito es convertia en el seu referent vital al llarg dels 

vint-i-cinc anys següents. Per espai de setze anys, observa, aprèn i està 

dins la possessió, abans d’assumir les responsabilitats com a conductor a 

les possessions lloritanes de Son Joan Arnau i de Son Gelabert, almenys 

durant vuit anys. 

Montserrat Fontanet es casà per primera vegada amb Margalida Anna 

Bibiloni, natural de Santa Eugènia, filla de Joan Bibiloni, àlies Bossó, i 

de Margalida Anna Moyà. Enviudà el 12 d’octubre de 1719, als 24 anys. 

La primera esposa fou enterrada el 13 d’octubre a l’església del convent 

de Llorito. Montserrat Fontanet pagà per obra pia 19 £ 16 s i 6 diners i 

altres 28 £, 3 s i 6 diners (ARM AA Plets II, M 59/13, f. 4 i 17 i BB-II-

56, núm. 77). Montserrat Fontanet, pare, marmessor de la seva nora i 

primera esposa del seu fill Montserrat. 

Com veurem, els successius matrimonis de Montserrat Fontanet estaven 

marcats per la fatalitat, ja que quatre esposes i una filla li premoriren. 

L’única filla, Antonina Anna Fontanet i Bibiloni, pubila, fou enterrada el 

16 de gener de 1720 a l’església del convent de Nostra Senyora de Llori-

to, per la qual cosa Montserrat Fontanet pagà 2 £ (ARM AA Plets II, M 

59/13, f. 4). L’any 1759, Montserrat Fontanet tenia plet amb Joana Mir, 

viuda, de les Alqueries, per l’herència de la primera dona,
17

 Margalida 

Anna Bibiloni i de la filla, Antonina Fontanet i Bibiloni, donzella, difunta 

(ARM AA Plets II, M 59/13, f. 1 i 2). 

El 28 d’agost de 1720, abans de la Mare de Déu de Setembre, Montserrat 

Fontanet Llebrés, aleshores amb vint-i-cinc anys, formalitzà l’acord i les 

condicions del contracte d’arrendament de Son Joan Arnau amb la co-

munitat del convent de Santa Catalina de Sena. Havia d’aportar dita 

Possessió a 4 sementers y conrar aquella a us de bon conrador, amb els 

___________ 

17
 La contrapart argumentà que l’any 1728, Montserrat Fontanet, davant el notari Pere 

Joan Tomàs, feu donació entre vius a favor de Pere Josep Oliver, hereu d’Antònia Bibi-

loni i Oliver, cunyada seva. Això no obstant, Montserrat Fontanet defensava que ell no 

havia signat la donació, tot i que sabia escriure i signar. Montserrat Fontanet s’havia 

reservat un tros de terra de l’herència i, probablement, el motiu de la discrepància se 

centrava en l’obligació de contribuir amb 5 £ anuals a benefici de la capella de Santa 

Verònica de l’església de Santa Eugènia (ARM AA Plets II, M 59/13, f. 17, 21 i 21v). 
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pactes i obligacions que s’estipulaven. Gràcies al contracte 

d’arrendament signat entre la priora Sor Rosa Pons de Santa Maria i 

Montserrat Fontanet tenim una informació molt valuosa que permet veu-

re com es reglamentava la relació entre amos i senyors en aquell moment 

i quins eren els usos i costums que regien l’explotació de la terra.
18

 

Uns mesos més tard (1721), Montserrat Fontanet acudia a la Ciutat de 

Palma per fer front a un requeriment notarial per la reclamació d’un deu-

te, amb amenaça de segrest de béns. Després de la mort del seu pare (cap 

al 1720-1721), el Convent de Santa Caterina de Sena li reclamava un 

deute de 432 quarteres de forment i 140 £ que Montserrat Fontanet reco-

neixia i es comprometia a pagar (ARM. F-5736, f. 94-95); comptava amb 

l’aval de Joan Baptista Vanrell del lloc de Llorito.
19

 

El deute del pare potser fou generat per una situació de males collites. 

Entre 1702 i 1716, es repeteixen les referències a l’escassesa de blat amb 

l’excepció de l’any 1708 (CAMPANER, 1881: 480 i ss). Sens dubte, les 

males anyades havien d’agreujar la situació econòmica. En aquells anys, 

els efectes derivats de la guerra de Successió, tant en termes de fiscalitat, 

com per extraccions i provisions per a l’exèrcit i lleves, s’afegien a les 

penúries. A l’hora d’exigir els deutes, la propietat estava en una posició 

de força, perquè, segons els pactes del contracte que el mateix Montserrat 

Fontanet havia assumit, l’arrendador havia de donar “bonas y sufficients 

fiansas a Contento de nosaltres y que no pugau allegar sterilitat de 

temps, com son pesta, fam, guerra, ettc.” (ARM F-5736, f. 70v-71v). 

En aquelles circumstàncies i d’acord amb el contracte signat per quatre 

anys, Montserrat Fontanet es feia càrrec de la conducció de Son Joan 

Arnau fins a l’any 1724. La defunció, potser sobtada, del seu pare, 

l’obligava a assumir el deute patern, les responsabilitats de la família i, 

de cop i volta, accedia a una tasca per a la qual s’hauria anat preparant 

___________ 

18
 ARM F- 5736, f. 70v-71v. Devem la localització dels documents a Aina Pascual. 

19
 Joan Baptista Vanrell, del lloc de Llorito, feia part d’una família significada. El 1724 

tenia cases i corral, valorades en 50 £ i unes sis quarterades i mitja de terra per un valor 

aproximant de 687 £ (AMS 2/18, f. 323v i 324). Els seus descendents mantenien 

l’estatus i assolien papers destacats a la política local. 
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durant una quinzena d’anys. Quant a la situació de la producció agrària, 

els anys 1722 i 1728 eren anys de collites escasses, mentre que el 1725 i 

el 1726 foren anys bons (CAMPANER, 1881: 517 i ss). 

L’any 1724, estant a Son Joan Arnau, Montserrat Fontanet, als 29 anys, 

s’havia casat, en segones núpcies, amb Elisabet Coll, filla de Joan i de 

Joana [o Elisabet] Martorell; ambdós esposos actuaven, el 5 de març de 

1724, com a padrins de fonts d’Antonina Rosa Fontanet, filla del seu 

germà Antoni Jacint (Sencelles, 1701 - Llorito, 1736) i de Maria Coll 

(APS Baptismes 1706-157, f. 136v). 

Tot fa pensar que l’any 1724, Montserrat Fontanet deixà l’arrendament 

de Son Joan Arnau per passar a ser conductor de Son Gelabert. Dia 1 de 

setembre de 1726, a causa de la manca de carn que patia Ciutat, fou ma-

nat als batles de les viles que fessin denunciar el bestiar dels seus batlius. 

De Llorito, d’entre altres, Montserrat Fontanet, conductor de Son Gela-

bert, declarava 150 ovelles de la propietat de Joan Miquel Antic de Llo-

rac (ROSSELLÓ VAQUER, 2002: 102). Joan Miquel Antic de Llorac, des-

cendent d’una família de notaris de Sineu, assolí una posició de gran in-

fluència i un notable patrimoni. Tot i que residia a Ciutat, mantenia una 

relació estreta amb el poble. El 1724, era el major propietari del districte 

de Llorito.
20

 L’any 1725, Joan Miquel Antic de Llorac assumí la repre-

sentació del pobladors del lloc de Llorito en la petició d’una església 

pròpia (BB-II-185, f. 72 i ss). 

És significatiu el fet que Montserrat Fontanet tengués la confiança i el 

suport de Joan Miquel Antic de Llorac. Son Gelabert és una possessió 

veïna amb certes semblances amb Son Joan Arnau.
21

 Per altra part, 

___________ 

20
 Lo Magch. Juan Miquel Antich de Llorach tenia La sua Possessió llorach, Son Bus-

quets, Son Gelebert y les tortines, tot valorat en 30.000 £, més cases a Sineu (355 £) i 

dues cases a Llorito (300 £), més quatre quarterades a Son Gacies (800 £), una quartera-

da al Pinaret (200 £), vuit quarterades a la Font Figuera (1.000 £), sis quarterades a la 

Sort Capona (700 £), tres quartons més a Son Gacies (125 £), quatre quarterades al camí 

dels Joncs (600 £) i un quartó a Son Busquets (30 £) (AMS 2/18, f. 416v). 
21

 En referència a Son Joan Arnau, a la mateixa denúncia d’u de setembre de 1726, 

Jaume Garau de Son Joan Arnau declarava 75 ovelles, un moltó, 2 bous i 24 moltons 

[sic], que dix són de les monges de Santa Catalina de Sena (ROSSELLÓ VAQUER, 2002: 

102). 
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Montserrat Fontanet, segons el seu propi testimoni, mantenia relacions de 

veïnatge amb Joan Estela del Colomer, fill de Miquel Estela i net de Joan 

Estela. Joan Estela del Colomer –citat a l’Art de conró l’any 1724–, el 

1710, tenia la possessió valorada en 2.000 £ (AMS 2/17, f. 332v). Al 

cadastre de 1724, entre els forans del terme es ressenya, novament, Joan 

Estela del Colomer. Una anotació posterior fa referència als hereus Se-

bastiana i Caterina Gilabert com a propietaris de la possessió el Colomer, 

alou de Desbac, valorada en 1.950 £ (AMS 2/18, f. 384v). 

Entre Llorito i Mancor 

A partir de 1728, s’obre un període de deu o dotze anys poc conegut en la 

trajectòria de Montserrat Fontanet Llebrés. Sabem que l’any 1727, els 

germans Antoni, Jacint, Bartomeu i Gabriel Fontanet residien en el terme 

de Sineu (ARM Ll-474, f. 49). Pel que fa a Montserrat, enmig d’un buit 

d’una quinzena d’anys, l’única referència vital de la qual disposam és el 

fet que, el mes d’agost de 1736, fou elegit marmessor del seu germà An-

toni, enterrat a l’església del convent de Llorito (APS Defuncions 1726-

1753, f. 95v). 

Durant aquest període, segons l’encapçalament de l’Art de conró, haurí-

em de situar-lo com a “conductor de la Porrassa” i “majoral de Lloseta i 

de Son Sanct Juan [sic]”, però cap d’aquestes tres propietats apareix 

mencionada al llarg del text de l’Art de conró, que únicament explicita 

els topònims de Son Joan Arnau i Massanella com a propietats adminis-

trades per Fontanet. 

A més de la relació personal i familiar amb les possessions lloritanes del 

Colomer, Son Gelabert i Son Joan Arnau, després de 1728, continuà, sens 

dubte, la trajectòria professional que el menà a entrar en contacte amb 

alguns dels majors propietaris de l’illa. Malgrat tot, ja havia entrat a la 

trentena i era un pagès experimentat que arribava a la maduresa. De mo-

ment, no hem pogut contrastar documentalment el pas de Montserrat 

Fontanet per la Porrassa, Lloseta i Son Santjoan, tot deixant oberta aques-

ta possibilitat, que hauria pogut produir-se entre 1729 i 1740. 

Al mateix temps, com es dedueix de la lectura de l’Art de conró, Fonta-

net coneixia gairebé la totalitat del territori de l’illa. En aquest sentit, 

esmenta les oliveres de Pollença, els fruiters –en concret els tarongers i 
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les llimoneres– de la Vall de Sóller, altres indrets de la muntanya i del 

Raiguer, com les possessions de Son Fuster i Massanella entre Inca i Sel-

va,
22

 o Son Sales de Marratxí; també Caimari, Binissalem i Andratx. El 

coneixement del Pla queda prou testimoniat per la seva pròpia ascendèn-

cia, amb comentaris precisos sobre persones de Llorito i les possessions 

de Son Joan Arnau i es Colomer, així com Son Santjoan i la Porrassa. 

Igualment esmenta, encara que de passada, Ruberts i Sineu. Al manuscrit 

compareixen també algunes localitats del Migjorn com Llucmajor, Ma-

nacor, Campos i Santanyí. Les referències a Muro i Sa Pobla permeten 

intuir la coneixença dels cultius de marjal, com el cànem, mentre que les 

al·lusions a es Vinyet
23

 i a Ciutat permeten especular sobre els coneixe-

ments d’horta. Un conjunt de grans propietats i d’àmbits diversos, que li 

havien d’aportar una gran experiència tant des del punt de vista del ma-

neig i l’administració d’una possessió, com del coneixement dels cultius 

que eren característics i peculiars a cada indret. 

Del Pla a la muntanya. Fontanet a Mancor 

Un fet clar, durant la dècada de 1730, és que diversos membres de la fa-

mília Fontanet mantenien els vincles amb la parròquia de Selva i, fins i 

tot, després de la seva estada a Sencelles i a Llorito, alguns emprengue-

ren el camí de retorn cap als seus orígens. Tots els llocs documentats en 

relació als predecessors de Montserrat Fontanet (Biniamar, Biniarroi i 

Biniatzent) se situen a l’àrea de Mancor, dins la parròquia de Selva. En 

aquest sentit, el 14 d’abril de 1731, un establiment de cases i clos de terra 

situades a Biniamar documenta, com a confronta, unes “casas de Mont-

serate Fontanet”, de les quals només en coneixem la referència (ARM 

CH 257, citat a REYNÉS, 2009: 336). Més concretament, el 2 de setembre 

de 1732, Bartomeu Fontanet Llebrés, germà de Montserrat, contragué 

___________ 

22
 Sobre Son Fuster d’Inca, vegeu ORDINAS; PARÍS; ROTGER, 2006: 85 i 189-191. Era 

propietat de la família de Magdalena Fuster Nadal, esposa de Guillem Abrí Descatlar i 

de Serralta, senyor de Massanella. 
23

 Possiblement fa referència als Rafals des Vinyet, situats al lloc del Vinyet, vora 

l’oratori de Sant Magí, al terme de Palma. El 1719 pertanyia al senyor Antoni Fuster. 

Cada rafal tenia cases pròpies i era portat en règim de mitgeria. Tenien, entre els tres, 61 

quarterades de sementers dedicats a garroverars i a conreu de cereals (GEM, Vol. 18: 

204). 
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matrimoni a Selva amb Miquela Gelabert, donzella del lloc de Llorito 

(APS Matrimonis 1696-1747, llibre 2, f. 132v). 

Cap a l’any 1740, Montserrat Fontanet s’hauria instal·lat a Mancor. 

L’any 1741, Fontanet era a Mancor, atès que el 23 d’abril d’aquell any la 

seva fillola, Antonina Fontanet, donzella, filla i òrfena del seu germà 

Antoni i de Maria Coll, formalitzà matrimoni a la parròquia de Selva amb 

Pere Caimari, fadrí, fill de Bartomeu i d’Elisabet Amer de Selva (ADM 

I/69-M/3, f. 116). 

El 9 d’agost de 1742, Montserrat Fontanet residia a la parròquia de Selva 

quan patí un nou trasbals a la seva vida familiar a causa de la mort de la 

seva segona esposa, Elisabet Coll, que aquell dia fou enterrada a 

l’església de Santa Eugènia. Elisabet Coll era muller de Montserrat Fon-

tanet, de esta Parrª de Selva (ADM Santa Eugènia D 1715-1748, I/65-

D/2, f. 115 i Selva D 1740-1755, I/69-D/6, f. 27). 

El 13 de gener de 1743, es confirma que Montserrat Fontanet era el ma-

joral de Son Abrí, una de les propietats que conformaven la possessió de 

Massanella. A instàncies del senyor Jordi Abrí Descatlar, intervenia en la 

delimitació de la partió de la Comuna de Caimari. Son Abrí o Massanella 

d’Amunt era una propietat que procedia del fideïcomís fundat per Pere 

Catlar Santacoloma i Agnès Abrí. Son Abrí confrontava amb les munta-

nyes d’Escorca, camí reial a Selva, Comunes de Caimari, Comafreda, 

dels mateixos propietaris, els Tossals Verds, de Joan Bordils, i Almadrà. 

Juntament amb Son Catlar, o Massanella d’Avall,
24

 constituïa la propietat 

___________ 

24
 Son Catlar o Massanella d’Avall. El 31 de maig de 1565, la capbrevà Jeroni Descatlar 

i confrontava amb Almadrà, Biniarroi, Escorca, la Plana de Miquel Martorell, amb la 

possessió dels hereus de Pere Martorell i amb la possessió del seu parent Jordi Abrí-

Descatlar (ARM T-53). El 21 de desembre de 1728 Magdalena Fuster, viuda de Guillem 

Abri Descatlar, capbrevava una possessió anomenada Massanella, amb cases, terra, 

olivar i muntanyes que “... affronta de una part ab terra y olivar de diferents particu-

lars del dit lloch, de altre ab camí Real per hont se va de dita vila de Selva, al dit lloch 

de Massanella, de altre ab las Comunas y lloch de Caymari, y ab possesio dita Come-

freda, de dit Nob. denunciant en dits noms y ab possesio dita Almallux de la mateixa 

Nob. denunciant y ab possesio dita Almedra y ab lo lloch de Biniarroy, y terras de dif-

ferents abitadors del mateix y de altre part ab possecio dita Son Callar o Massanella 

inferior de la mateixa Nob. denunciant que mes evall capbrevara ...” (ARM T-55). 

Encara que fossin de la mateixa família, les capbrevaven per separat, ja que Massanella 

d’Amunt o Son Abrí estava subjecta al c d’Agnès Abrí. El 6 de gener de 1802, Elionor 
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de Massanella, que el 6 de gener de 1802 fou capbrevada per Elionor 

Santandreu i Dureta, vídua de Guillem Abrí Descatlar, i el seu fill Jordi 

fent constar que els dos llocs units ja es deien Massanella (ARM T-58, 

citat per FIOL, 1994: 11). 

L’estada de Montserrat Fontanet a Mancor s’explica per la seva relació 

amb la propietat de Massanella, tot i que, com ja hem vist, els seus 

avantpassats havien estat vinculats a Biniamar i Biniarroi. Montserrat 

Fontanet es lligava a la possessió de Massanella i, per aquest motiu, ha-

via entrat en contacte amb la família del marquès del Palmer com a majo-

ral i home de confiança de Jordi Abrí Descatlar, senyor de Massanella.
25

 

Massanella, de Jordi Abrí Descatlar, era una gran propietat de muntanya, 

valorada en 80.000 £ (l’any 1732) i en 81.000 £ (l’any 1764). La relació 

de Montserrat Fontanet amb aquesta gran propietat suposa un canvi qua-

litatiu important en la seva trajectòria tant per les característiques físiques 

i agronòmiques, com per la dimensió i el valor de la propietat adminis-

trada. En contrapartida, hem de recordar que la possessió de Son Joan 

Arnau estava valorada només en 12.000 £. 

Per tant, a partir de 1742, podem relacionar Montserrat Fontanet amb Son 

Abrí, integrat dins la propietat de Massanella. Allò que no sabem és si, 

posteriorment, Fontanet es feia càrrec de tot el conjunt de les terres de 

Massanella.
26

 A més a més, és citat com a majoral, una figura que, quan 

la possessió era conduïda directament pel propietari o per un arrendatari 

o conductor, era considerada com un administrador (vegeu MOLL; SUAU, 

1979). El pas de petit arrendador a majoral s’ha interpretat com un procés 

d’empobriment, amb una pèrdua d’estatus, que podria tenir les seves cau-

                                                                                                                        

Santandreu i Dureta, viuda de Guillem Abrí Descatlar, i el seu fill Jordi Abrí Descatlar i 

Santandreu, que seria Marqués del Palmer, capbrevaren Son Abri o Massanella superior 

i Son Catlar o Massanella inferior, que confrontava amb Almadrà, Biniarroi, Escorca, el 

Pou de Mancor i Son Abrí; declarant que els dos llocs units es deien Massanella (ARM 

T-58, citat per FIOL, 1994: 11-12). 
25

 Jordi Abrí Descatlar Fuster (25 de març de 1716-1786) era fill del primer marquès del 

Palmer, Guillem Abrí-Descatlar i de Serralta i de Magdalena Fuster Nadal. Fou marquès 

nominal des Palmer (perquè no en demanà la revalidació del títol), IX senyor de la Bos-

sa d’Or i capità dels districtes d’Escorca i de Selva. 
26

 El propi Montserrat Fontanet a l’Art de conró (1747, f. 10) es refereix a “los conduc-

tors” de Massanella. 
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ses en la greu conjuntura econòmica de mitjan segle XVIII.
27

 Potser en 

aquella conjuntura no era possible assumir l’arrendament d’una possessió 

com Massanella. Per altra part, en el cas de les terres de Massanella hi ha 

referències històriques sobre altres majorals (FIOL, 2002: 145 i 229). Així 

mateix, l’any 1719, la senyora Magdalena Fuster Nadal, viuda de Gui-

llem Abrí Descatlar i de Serralta (1649-1719),
28

 arrendava conjuntament 

les dues parts de Massanella, Son Abrí i Son Catlar (FIOL, 2002: 256). 

Anys més tard, el propi Fontanet fa esment explícit als conductors de 

Massanella. 

Els darrers anys de Montserrat Fontanet 

Com ja hem apuntat, els darrers vint anys de Montserrat Fontanet se situ-

en a Mancor on es generen les seves aportacions més conegudes, encara 

que també s’han documentat noves informacions sobre la seva trajectòria 

personal i familiar. En aquells anys, Fontanet hauria dictat o redactat el 

manuscrit de l’Art de conró, datat el 1747. Entre el 1748 i el 1750, 

s’hauria dedicat a l’obra de la canaleta. L’any 1755 (20 de juny), pel fet 

que sabés llegir i escriure, seria l’autor de la còpia de la plagueta de les 

misses fundades a l’església de Mancor (vegeu FIOL, 2002: 337). 

Després de la mort d’Elisabet Coll (1742), Montserrat Fontanet es casà, 

en terceres núpcies, amb Joana Anna Moranta, filla de Francesc i de Mar-

tina Perelló. Desconeixem la data del matrimoni i la seva durada tot i que 

s’ha de situar entre el 1742 i el 1749, fins a la defunció de la dona (extret 

de ADM Selva M 1755-1761, I/69-M/4, f. 17v -18). 

En l’aspecte professional, el 13 de gener de 1743, Montserrat Fontanet 

era el majoral de Son Abrí, propietat de Massanella i, com ja hem vist, 

intervenia en la delimitació de la partió de la Comuna de Caimari. 

___________ 

27
 Vegeu l’opinió de Jaume Suau Puig a JUNCOSA; MARTÍNEZ, 1979: 166. Sobre la críti-

ca situació econòmica de mitjan segle XVIII, vegeu l’aportació de Carles MANERA, 

2001: 47 i ss. 
28

 Guillem Abrí Descatlar i Serralta, senyor de la Bossa d’Or, cavaller de l’Orde 

d’Alcàntara, nasqué el 9 de gener de 1649, fill de Jordi Abrí Descatlar i Berard i de 

Margarita Serralta; es casà amb Gertrudis Llupià i amb Magdalena Fuster i Nadal (filla 

de Felip Fuster i Vida i de Francisca Nadal i Dureta). Amb la darrera tengué successió 

masculina. El 7 d’agost de 1707, l’Arxiduc Carles, li atorgà el títol de marquès del Pal-

mer. Morí el 9 de gener de 1719. 
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Vidu per tercer cop, el 3 de març de 1750, el reverend Jaume Martorell 

esposà Montserrat Fontanet habitador de la parròquia de Selva, en quar-

tes núpcies, amb Francina Morro, filla de Joan i de Caterina Amer (ADM 

Selva M 1717-1755, I/69-M/3, f. 161v). La quarta esposa, en el moment 

del casament, era viuda d’Andreu Cifre, fill de Joan i d’Esperança Marto-

rell, de la parròquia de Selva. D’aquell matrimoni, Francina Morro havia 

tengut una filla, Caterina, que li premorí. 

Francina Morro morí al lloc de Mancor el 16 de març de 1758; fou enter-

rada l’endemà a l’església de Sant Joan de Mancor, deixant com a mar-

messor a Montserrat Fontanet, son marit (ADM Selva D 1755-1764, 

I/69-D/7, f. 20v). De Francina Morro, Fontanet probablement n’heretà 

propietats que havien estat de Don Andreu Cifre, com consta en el cadas-

tre de Mancor de 1764.
29

   

Set mesos després d’enviudar de Francina Morro, el 15 d’octubre de 

1758, el reverend Bernat Martorell, prevere,
30

 casà per cinquena vegada 

Montserrat Fontanet, que a les saons tenia 63 anys, amb Anna Reynés, 

donzella, filla de Joan i de Maria Campins, de la parròquia de Selva 

(ADM Selva M 1755-1761, I/69-M/4, f. 17v-18). Foren testimonis Josep 

Amengual
31

 i Bernat Reus
32

 del lloc de Mancor. 

A partir de la documentació consultada, al llarg de tota la seqüència de 

matrimonis, Montserrat Fontanet tan sols tengué una filla que li premorí. 

No obstant això, sense tenir constància d’hereus o successors, posterior-

ment a la seva mort, a Mancor s’han documentat diferents propietats a 

___________ 

29
 L’any 1764, dos anys després de la mort de Fontanet, la seva vídua, Anna Reynés, 

tenia unes cases i clos de terra, valorades en 100 £ que havien estat de Dn. Andreu Cifre 

(Vegeu FIOL, 2002: 306). 
30

 Probablement fa referència a un dels preveres que el 1753 estaven lligats a Son Picó 

de Massanella: Bernat Martorell i els seus nebots Bernat i Miquel Martorell (ARM, 

Protocol A-817, citat per FIOL, 2002: 200, 221 i 247). 
31

 Potser sigui Josep Amengual, fill de Jaume, dit del Alferes, que el 1764 posseïa cases, 

tafona i clos, un olivar d’Escorca, part dels comuns de Biniarroi, terres a l’Enderrocat i 

un molí d’aigua derruït, tot valorat en 4.125 £ (Vegeu FIOL, 2002: 306). 
32

 És possible que sigui Bernat Reus de Biniatzent, que el 1751 arrendava a Anna Palou, 

viuda de Jaume Martorell, Alferes, de Mancor, per sis anys i sis esplets, la possessió de 

Son Collell amb la casa, tafona, terres que tenia a Mancor i la seva part dels Comuns de 

Biniarroi (Vegeu FIOL, 2002: 254). 
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nom de Montserrat Fontanet fins a mitjan segle XIX, tot i que en desco-

neixem els possibles lligams familiars.
33

 

El 13 de gener de 1759, el mateix Montserrat Fontanet manifesta que era 

natural de Sencelles i actualment morador en lo lloch de Mancor, terme 

de la Villa de Selva (ARM AA Plets II, M 59/13, f. 2). Montserrat Fonta-

net morí, a Mancor, el 3 de setembre de 1762, als 67 anys, després de 

rebre els sagraments de mans del vicari Flaquer. L’endemà fou enterrat a 

l’església de Sant Joan de Mancor amb ofici de Rèquiem, quatre Salves i 

Miserere, amb responsori cantat. No havia fet testament ni obres pies. 

Les despeses del sufragi anaren a càrrec del senyor de Massanella, Jordi 

Abrí Descatlar i Fuster. 

 Monserrat Fontanet de Mancor. Als tres setembre mil set sens 

xexante dos. Mori en casa sua en el lloch de Mancor del terme de la Vila 

de Selva, Monserrat Fontanet, fill de Motserrat y Anttª Rosa Llabres 

Conj
s
 Fonch enterro de son cadaver en la Igª de dit lloch als 4 dits ab 

Off
i
 de Requiem, D. S. quatre Salves y un Misserere ab responsori cantat. 

Rabé los sagramt
s
 administrats per Flaquer pre. y Vic

ri
. No feu Testam

t
 

ni obra-pia; los sufragis corren a c
h
 de D

n
 Jordi Abri Dezcallar don feé 

de lo qual lo firmo. D. Jaime Font Pre. R
r
 de Selva (ADM Selva D 1755-

1764, I/69-D/7, f. 53). 

L’entorn professional i la seva obra 

L’home es coneix per les seves obres. Montserrat Fontanet Llabrés ha 

tengut projecció posterior per diferents obres i aportacions –algunes molt 

conegudes i altres no tant– que han perviscut fins a l’actualitat. A l’hora 

d’analitzar la trajectòria professional tenim en compte quatre aspectes: el 

seu ofici com a gestor d’explotacions agrícoles, el seu paper d’home bo, 

com a persona de prestigi i d’arbitratge pels seus coneixements, la redac-

ció de l’Art de conró i la seva intervenció en la construcció de la canaleta 

de Massanella. 

Si bé la biografia de Fontanet presenta llacunes, en coneixem obres signi-

___________ 

33
 Casualment, l’any 1773, es documenta a Selva un majoral de Son Sastre de la Geneta, 

anomenat Gabriel Fontanet, del qual en desconeixem la seva filiació (JUAN, 1978: 428). 
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ficades. El període entre 1747 i 1750, un temps de grans dificultats per a 

l’agricultura, ha de ser considerat com el moment estel·lar en la vida de 

Montserrat Fontanet. Primer, per la redacció de l’Art de conró (1747); 

segon, per la construcció de la canaleta de Massanella (1748-1750). 

Fontanet, conductor de possessions 

En termes professionals, la dedicació de Fontanet és la de conductor o 

majoral de possessió. Prové d’una família amb tradició de conductors i 

arrendadors: el repadrí a Almallutx, el padrí a s’Arissal i el seu pare al 

Revellar i a Son Joan Arnau. Ell mateix a Son Joan Arnau i a Son Gela-

bert. No és possible de moment contrastar la trajectòria entre 1728 i 

1740, tot i que a la seva obra esmenta La Porrassa, Son Sant Joan i Llose-

ta. Finalment, fou majoral de Son Abrí i de Massanella. 

Aquesta seqüència de fets comporta el domini d’uns coneixements més 

que evidents sobre la gestió i la pràctica agrícola. Òbviament aquest per-

fil és propi de tot un grup de professionals. L’excepcionalitat, en aquest 

cas, és que Fontanet tenia una certa formació intel·lectual ‒sabia llegir i 

escriure, com hem vist abans‒ la qual cosa segurament el diferencia i li 

dona un potencial superior a altres conductors. Les seves capacitats in-

tel·lectuals són probablement el fonament del sistema de relacions que 

estableix amb propietaris i personatges que poden haver contribuït a la 

seva projecció. 

Fontanet, àrbitre, traçador i visurador 

El domini d’uns coneixements in-

tel·lectuals, per molt rudimentaris que 

fossin (capacitat de llegir, escriure, 

canar i fonaments d’agrono-mia), li 

obren les portes a la intervenció en 

funcions d’arbitratge. Per això, sens 

dubte, havia de ser una persona entesa, 

amb criteri, respectada i acceptada per 

les parts o imposat per una instància 

superior. Tot plegat, una valoració so-

cial que era atribuïda no només a la 



MONTSERRAT FONTANET (1695-1762) I MANCOR 

- 31 - 

 

persona sinó també a tota la família.
34

  

Un primer cas d’arbitratge és que Montserrat Fontanet, com a majoral de 

Son Abrí, a instàncies del senyor Jordi Abrí i Descatlar, intervingué en la 

delimitació de la comuna de Caimari (13 de gener de 1743). El prevere 

Antoni Martorell posseïa dues de les quatre parts en què estava dividida 

la muntanya dita dels Martorells i tenia plet amb la Universitat de Selva 

sobre les partions amb la comuna de Caimari. Per tal de no perllongar el 

litigi, i amb la mediació de Jordi Abrí i Descatlar i Pere Móra i Mulet, 

s’arribà a un acord que, el 13 de gener de 1743, signaren el dit Martorell i 

el regidor i síndic selvatgí, Joan Llampayes. Els litigants renunciaren als 

plets pendents i confirmaren davant notari aquest acord. Reconegueren 

les creus de fita, que foren gravades amb la intervenció de Cristòfol Fo-

nellar, Montserrat Fontanet –majoral de Son Abrí– i el prevere Bernat 

Martorell de Son Picó (ARM A-815, citat a FIOL, 2002: 330). 

Un segon cas, ben documentat, és el de la intervenció de Montserrat Fon-

tanet com a visurador en un plet de Pere Joan Coves contra Mateu Amer 

sobre partició de terres (1758-1767), probablement dins Son Albertí, a 

tocar de les Comunes de Caimari. Fontanet fou nomenat pèrit per posar 

les fites en el Clos de ses Cases
35

 (ARM AA Plets II 51/12). 

Fontanet fou nomenat visor ex oficio, amb declaració jurada de 5 

d’octubre de 1758: 

 Die 5 8bre 1758 

 Ha comparegut devant de mi el Essª Infrascrit, Monserrat Fonte-

net de la pnt. Vila de Selve y lloch de Mancor, alecto alegit per traser per 

lo Honor Marti Valles pir. Balle Rl. per no haver acordat los alectos 

alegits un per quiscune de les parts per affecta de posar fitas an la partio 

___________ 

34
 En aquest sentit, el seu germà, Antoni Fontanet Llebrés, intervingué com a estimador 

de la guarda d’ovelles a la possessió de Binitaref (Sineu), arran del contracte 

d’arrendament per tres anys, signat dia 14 de novembre de 1733, per Diego Costa, cura-

dor de l’heretat, a Jaume Garau, fill de Pere, de Biniamar com a conductor (ARM AA 

Plets II 53/24, f. 155-156v). 
35

 En el NOTIB, es documenten tres closos: Clos Banyut, Clos de Can Vaqueta i Clos 

de Son Lluc. 
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del Clos de Ses Cases. Com se nos mane en las pnts. el qual ha donat 

relatio que ben mirat dit Clos y los Actes de dit Clos que sa remet á une 

Creu que trobá feta an une pedra, la qual digueren hera feta per Sabas-

tia Sarvera Mª en altre ocasió que si va anar per visure y per veurer que 

lo Acte lo ansen[y]a per dit lloch. De tot lo qual, Jo Miquel Sastre Essª 

Rl. he continuat lo pent. Acte per á que const allí haont convingue pnts. 

per testimonis lo Honor Lluch Sastre y Barttm. Martorell Acolit, tots de 

la pent. vila de Selve. Ante mi Miquel Sastre Essª Rl. de que don fee 

(ARM AA Plets II 51/12. f. 5r). 

El resultat de la intervenció de Fontanet és un plànol o visura, manuscrit, 

a tinta (sèpia) sobre paper de 315 x 250 mm, incorporat a l’expedient al 

foli 18. El document no està datat, encara que fou presentat davant la 

Reial Audiència de Mallorca el 8 d’agost de 1759 pel procurador Mateu 

Estada: 

 Matheo Estades not. en n
e 

de Pedro Juan Coves en los autos con 

Matheo Amer […] segun el mapa de que hago presentacion los lindes se 

deveran poner des de la esquina del horno nº 9 recta linea al granado nº 

3 hasta la pared divissoria de las Comunes de Caimari nº 1 de manera 

que el pedaso de tierra señalado con el nº 2 y 4 deve quedar a favor de 

mi parte poscehida al tenor del referido legado 62 palmos poco mas ó 

menos y en la destinacion de lindes se le han quitado 56 palmos y solo se 

lle han dechado 6 palmos que van señalado [13v] con el nº 6 pretendien-

do poner lindes señalados con la linea de números 5 del mapa hallando-

se al horno ante las casas de la otra  nº 12 mediando camino del nº 10 de 

suerte que la tierra que se ha dexado nº 6 es cosa inútil á mi parte que se 

deven poner los lindes al tenor del referido mapa que presento…[8 

d’agost de 1759] (ARM AA Plets II 51/12. f. 13). 

És un dibuix a mà alçada (un simple dibuix geomètric) que representa 

una propietat amb els confrontants, les fites, les divisòries, un camí i di-

verses edificacions (tres cases i un forn). No té llegenda, encara que in-

corpora números i topònims al gràfic: 

 Comunes de Caymari – Comunes de Caymari 

 2 

 3 granado dulce 



MONTSERRAT FONTANET (1695-1762) I MANCOR 

- 33 - 

 

 4 piedra [signe, cercle amb un punt] 

 5 [x 4] [marca la línia divisòria] 

 6 lo que se ha dejado a coves 

 7 Son Alberti 

 8 casas de Coves 

 9 Horno  

 10 Camino Reyal [x 3] 

 11 casas de otros 

 12 casas de Matheo Amer 

Se simbolitzen tres construccions que representen cases (8 i 12) amb ai-

guavessos i portal d’accés (12), a més d’un forn (9); fites; línies contínu-

es per representar el camí, límits i divisòries (parets). No té escala, tot i 

que d’acord amb les dimensions de la recta de 62 pams de llarg (56 pams 

+ 6 pams), equivalents a uns 12 metres, l’escala resultant seria 1:100. 

L’orientació no s’ha pogut determinar. 

L’Art de conró (1747) 

L’any del senyor de 1747, a l’edat de cinquanta-dos anys, amb 

l’experiència acumulada, Montserrat Fontanet datava el manuscrit que el 

faria popular a Mallorca per la seva habilitat com a conrador. L’Art de 

conró reunia un conjunt de consells pràctics sobre aspectes relacionats 

amb l’agricultura, tot reunint una valuosa informació sobre la tècnica 

agrícola i l’explotació de les hisendes mallorquines de la primera meitat 

del segle XVIII.
36

 

L’instrument retòric per a la redacció de l’obra és el diàleg entre l’autor i 

el senyor Joan Antoni Fuster,
37

 mitjançant el qual es transmeten, a mane-

ra de tractat, els coneixements del pagès experimentat al terratinent encu-

riosit en un exercici d’intercanvi d’informació entre els representants de 

dos estaments socials diferenciats. A través d’aquest tractat, Montserrat 

___________ 

36
 Sobre Montserrat Fontanet i la seva obra, vegeu GINARD BUJOSA, Antoni i RAMIS 

PUIG-GRÒS, Andreu (Ed.) Montserrat Fontanet, Art de Conró. 1747. Mallorca: El Gall 

Ed. 
37

 Fins i tot en el nom de l’interlocutor hi ha discrepàncies. En el manuscrit procedent de 

la biblioteca de Salvador Beltran i Font, el nom ha estat rectificat en Pere Antoni Suñer 

[sic]. 
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Fontanet dona proves del seu esperit despert, amb una voluntat didàctica, 

a través de la recopilació de coneixements que albiren les noves idees del 

moviment de la Il·lustració. 

Si hem de fer cas a Joaquim Maria Bover (1838), Montserrat Fontanet 

hauria escrit l’Art de conró a instàncies de “nuestro cronista D. Ventura 

Serra y del Caballero D. Juan Antonio Fuster”. En el benentès que Bo-

ver, tot mantenint la referència a Joan Antoni Fuster, no esmenta Bona-

ventura Serra en obres posteriors. Tanmateix, seria possible plantejar la 

hipòtesi d’una possible relació de Bonaventura Serra Ferragut (1728-

1784), un dels majors intel·lectuals de l’època, amb la redacció de l’Art 

de conró. 

El protagonista del diàleg amb Fontanet és Joan Antoni Fuster Nadal 

(1704-1776), fill de Felip Fuster Vida i de Francina Nadal Dureta i hereu 

de la possessió de Son Fuster d’Inca i Selva. Era membre de la segona 

classe de l’alta noblesa mallorquina, de l’anomenat grup de les “Nou 

Cases” (LE-SENNE; MONTANER, 1977: 389). Era germà de Magdalena 

Fuster Nadal, viuda de Guillem Abrí Descatlar i de Serralta i, conse-

qüentment, oncle de Jordi Abrí Descatlar i Fuster, senyor de Massanella, 

la qual cosa explicaria el contacte directe amb Montserrat Fontanet.
38

 

La canaleta de Massanella (1750) 

Quan Montserrat Fontanet havia enllestit el text de l’Art de conró (1747), 

els anys 1747-1750 eren –segons les cròniques– uns temps calamitosos. 

Temps de penúries, de misèries, d’amenaces de fam, de lleves, de pobre-

sa i mendicitat, d’epidèmies i de mortaldat, etc. Per al món agrícola eren 

anys marcats per la irregularitat i la reducció de les precipitacions, amb 

unes collites escasses i insuficients; unes anyades de crisi i d’esterilitat 

per les fluctuacions a la baixa de la producció extensiva de secà (vegeu 

CAMPANER, 1881: 534-542, AMORÓS, 1983: 43-47 i MOLL; SEGURA; SU-

AU, 1983). 

___________ 

38
 El 3 d’agost de 1737, Joan Antoni Fuster i Nadal i Magdalena Fuster i Nadal, viuda 

del noble senyor Don Guillem Abrí i Descatlar, senyor de la bossa d’or, apareixen com 

a marmessors de Felip Fuster i Vida. Així mateix, el 15 de juliol de 1745, ambdós ger-

mans són marmessors de la seva mare Francisca Nadal i Dureta (OLEZA, 1921: 262 i 

298).  
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L’any 1747, la collita de cereals era “escassíssima”, amb un dèficit 

d’unes 100.000 quarteres de blat per al consum intern. Les dificultats, 

tant econòmiques com meteorològiques, per importar-ne agreujaven la 

situació, amb la consegüent carestia i l’augment del preu dels grans i els 

llegums. L’any 1748, la collita de xeixa era “molt pobre” però, en canvi, 

era “abundantíssima” la d’ordi. L’any 1749, la collita de grans, “nunca 

vista e infeliz”, era també molt escassa, obligant a incrementar les impor-

tacions. 

La precarietat de les anyades estava molt condicionada per una meteoro-

logia adversa.
39

 Tan sols a tall d’exemple, durant la primavera de 1747, 

se succeïen les rogatives per la necessitat de pluges i l’acció de gràcies 

per la pluja (27 de febrer-7 de març) i les rogatives per la pluja necessària 

(4-7 de maig). L’any següent, altres rogatives pel mal temps a la mar (18 

de maig de 1748); a la tardor, més rogatives per la pluja (16 de novembre 

de 1748), que es repetien a l’hivern i la primavera de 1749 (gener-maig). 

L’any 1750, es registren rogatives els dies 3, 4 i 5 de gener (plovia els 

dies 17 a 20 de gener i se celebraven les accions de gràcies el dia 24); les 

rogatives seguien els mesos de març, abril i maig (plovia els primers dies 

de maig i s’oficiaven les accions de gràcies el dia 10). 

L’any 1749, a causa de la carestia d’aigua, o no pogueren sembrar o bé el 

sembrat no nasqué o se secà sense donar fruit. El Bisbe de Mallorca auto-

ritzà el consum de carn dins la quaresma i la Reial Audiència concedí una 

moratòria general a tots els debitors (NADAL, 2018: 69). Les condicions 

adverses del temps, la sequera i les collites escasses també eren molt evi-

dents l’any 1749 a la contrada de Selva. Pel que fa a la manca d’aigua, i 

en concret a Massanella, les cròniques parlen d’autèntica penúria: “la 

esterilitat en lo estiu de aygua per beura axí los racionals com los irraci-

onals en la vila no fonch massa pués las dos fonts may se axugaren, en 

los llogarets fonch més extrema de modo que en Moscari havian d’anar 

a la vila, a Masanella anavan al pou de Mancor y per rentar o als horts 

o a la font Rafal, en Mancor no fonch tan extrema y en Biniamar anavan 

___________ 

39
 En aquest sentit, vegeu també PASTOR OLIVER, Miquel (2000) “Rogatives i anyades: 

crisis de subsidència en els segles XVII-XVIII” a Col·lectiu Teranyines, Sant Joan, una 

vila set vegades centenària (1300-2000). Sant Joan: Ajuntament de Sant Joan (Mono-

grafies Santjoaneres; 11), pàg. 125-142.  
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a Biniatsent” (ROSSELLÓ VAQUER, 2001: 92). 

No s’ha d’obviar tampoc la cultura oral popular com a font d’informació 

per documentar els recurrents episodis de penúries. En aquest cas es pot 

citar el glosat recollit a Llucmajor per Rafel Ginard Bauçà i que pot tenir 

relació amb aquesta conjuntura concreta (CPM, 25): 

L’any coranta-sis, ingrat, 

l’any cinquanta n’és dels mals; 

passaren comptes iguals 

i el ploure va estar privat. 

A Mancor, s’any de sa fam, 

s’aplegaven a quadrilles, 

i quan no trobaven figues, 

pegaven an es brancam. 

A Mancor, s’any de sa fam, 

saps que jugaven de brut! 

Ell bullien es brancam 

i se bevien es suc!  

Els episodis continuats de sequera i de dèficit d’aigua a qualsevol mo-

ment de l’any agrícola i, potser les facilitats per obtenir mà d’obra, sens 

dubte degueren contribuir a impulsar l’execució d’una obra hidràulica 

emblemàtica en la trajectòria de Montserrat Fontanet: la canaleta de Mas-

sanella. Fontanet n’assumí, si no l’autoria material, sí la direcció i la co-

ordinació, com a majoral i com a representant de Jordi Abri Descatlar. 

La construcció de la canaleta des de la font del Prat fins a les cases de 

Massanella respon a la voluntat per fer millores a la finca per part dels 

Abri Descatlar, també propietaris del Prat de Cúber, i a les circumstànci-

es i possibilitats del moment.
40

 Tanmateix, a la vista dels antecedents 

familiars, Montserrat Fontanet era una persona especialment adequada 

per afrontar l’execució de l’obra, tant pel coneixement directe del ter-

___________ 

40
 La canaleta de Massanella, acabada el 1750, s’avança en el temps a altres obres hi-

dràuliques, com les promogudes per Miquel Reus de Solleric i Vallès d’Almadrà a la 

seva possessió d’Alaró o les dels Despuig a la seva possessió de Raixa (1753) des de la 

font dels Polls de Pastoritx (Valldemossa) (VILLALONGA MORELL, 2012: 293 i PASCU-

AL, 2012: 280-281). 
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reny, com per les referències que li haurien arribat per tradició familiar. 

Segurament, com a majoral de Massanella, Fontanet hi afegia un grau 

d’implicació personal que potser altres majorals no haurien aportat.  

En la tradició popular, la possible conducció d’aigua de la font del Prat 

fins a Massanella no era una idea nova, sinó que feia més de cent cin-

quanta anys que s’havia plantejat. No en va, Joan Baptista Binimelis, el 

primer historiador de Mallorca, a finals del segle XVI (ca. 1593-1595) 

havia afirmat: 

 Par a socórrer lo lloch de Masenella se poria tenir consideratió 

que en lo alt de la montaña,  en la part del ponent y Tossals Verts, hi à 4 

fontanellas que corren tot l’any, y amb calsa de argamessade, o per cal-

sables, poria ser portade dite aygüe al dit lloch de Masanella sens molt 

de cost.
41

 

El text del manuscrit de la còpia de Binimelis en castellà de 1601 és el 

següent: 

 Y mas, para socorrer el lugar de Massanella, se deue entender 

que en lo alto del monte en  la parte de Poniente y Tossals verds, ha 

quatro fuentanellas que corren todo el año; y con calçada argamasada o 

por canal seria facil que se llevasse dicha agua al dicho lugar de Massa-

nella con muy poco gasto.
42

 

En unes circumstàncies de necessitat d’aigua i de dotació de millores a 

les cases de Massanella, Montserrat Fontanet hauria assumit la direcció 

de l’obra de la conducció d’aigua de la font del Prat de Cúber fins a les 

cases de Massanella, en la qual hi haurien intervingut colles de margers, 

___________ 

41
 MOLL I GÓMEZ DE LA TÍA, Juli [ed.] (2014) Joan Binimelis: Descripció particular de 

l’illa de Mallorca e viles. València: Universitat de València; Institut Cartogràfic de 

Catalunya (Monuments d’Història de la Corona d’Aragó; V), pàg. 333. 
42

 [BINIMELIS, Joan B.] (1601) Libro quînto que trata de la descripcion particular de la 

Ysla y villas de Mallorca y de algunas cosas memorables que en ella acontecieron. 

Autor el Dotor Ioan Benimelis, sacerdote y natural de Mallorca. Tomus tertius. Biblio-

teca Nacional de España, MSS/10394, f. 147v. Existeix edició impresa (1927) Nueva 

historia de la isla de Mallorca y de otras islas a ella adyacentes. Palma: Imprenta de 

José Tous. 
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picapedrers i manobres.
43

 

Per altra part, encara que Joan Binimelis fos un autor silenciat i gairebé 

ignorat fins a la segona meitat del segle XVIII, no és en absolut descarta-

ble que la proposta de dur aigua de la font des Prat a Massanella fos di-

rectament coneguda per les famílies dels grans propietaris. 

La canaleta és una obra d’enginyeria molt notable que unia la font des 

Prat de Cúber amb les cases de Massanella. Una conducció 

d’aproximadament 7.200 m de longitud,
44

 amb un desnivell de 543 m, 

que, per portar l’aigua al seu destí, feu servir la tecnologia que tenia a 

l’abast amb la construcció d’un aqüeducte de quatre arcs de mig punt, la 

perforació de la roca i el maneig d’un salt d'aigua. L’aigua que arribà per 

la canaleta proporcionà energia a un molí d’aigua de roda vertical que 

fou instal·lat a les cases. La canaleta garantí un subministrament suficient 

a les necessitats de la immensa tafona de quatre bigues, encara que també 

fou aprofitada per engrandir l’àrea d’horts al sud de les cases. 

La datació de l’obra s’ha de situar –atorgant versemblança a les dades de 

Bover– entre 1748 i 1750. La làpida conservada a la canaleta és de pedra 

amb la inscripció en baix-relleu:
45

 ANNO S
TO

 1750 IDIBVS IVLIJ HVC PVENT 

AQVÆ D DNS GEORGI
O
 ABRI DEZCALLAR ET FVSTER BVRSÆ AURII REGN 

M ĪCVBĒS SVO CONATV & EXPĒSIS. 

La situació econòmica i social de Jordi Abrí i Descatlar no permet des-

cartar, tal com afirma Joaquim M. Bover, que per a la construcció de la 

canaleta de Massanella es fessin consultes a alguns prestigiosos engi-

nyers o mestres d’obres. De fet, en aquell moment, entre els enginyers 

militars que exercien a Mallorca hi havia Esteban Panón que havia subs-

tituït Martín Gil de Gainza (†1737), Joan Ballester i Zafra, Ramon San-

___________ 

43
 Sens dubte Bover exagerava quan deia: Abandona Fontanet su piara, y en 1748 se 

constituye ingeniero director de aquelles obras; traza sus planos, sin hacer uso de 

brújula, compás ni otra clase de instrumento; en vez de tinta de China y de lápiz, marca 

por medio de maderos, banderillas y montones de piedras, la senda que debía seguir su 

proyectado acueducto […] (BOVER, 1868, vol. I, 305). 
44

 Bover era imprecís quan es referia a “un conducto de mas de tres leguas” (vegeu 

DAMETO; MUT; ALEMANY, 1840-1841, Vol. 2: 617). 
45

 Bover transcriu el text de la làpida on figuren la data de conclusió de l’obra i el patro-

natge de Jordi Abrí Descatlar i Fuster. 
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tander Benicia i, sobretot, Francisco Ricaud (Antíbol, 1706- L’Havana, 

1761). Aquest era a Mallorca entre els anys 1747 i 1749 i tornà a partir 

de l’any 1751.
46

 De fet, l’any 1753, treballà en un projecte que podria 

tenir alguna semblança, com és el safareig de Raixa, que tanmateix no es 

construí fins a principis del segle XIX, quan s’aconseguí accedir a l’aigua 

de la font de Pastoritx (Valldemossa). 

Malgrat la possibilitat –encara avui no documentada– de la intervenció 

d’algun enginyer que pogués efectuar alguna visura o projecte, sembla 

que finalment s’optà per la tradició dels mestres picapedrers i margers. 

La construcció tradicional en pedra comptava amb una experiència con-

trastada, de la qual en tenim significatives mostres i que es faria servir en 

obres hidràuliques relativament properes, com és el cas de la font des Pi 

(Alaró) que proporciona aigua a les cases de les possessions de Solleric, 

Almedrà i Son Ordines. 

En el que no hi ha dubte –tot i que documentalment no s’ha pogut consta-

tar‒ és en el paper destacat que en aquest projecte hi jugà Montserrat 

Fontanet. En aquest sentit, podem considerar diverses variables: la per-

manència a Mancor entre 1742 i 1762; la vinculació amb Son Abrí com a 

majoral i, per tant, la relació contractual amb els Descatlar; la relació 

amb els Abrí i Descatlar que s’evidencien per l’assumpció de les despe-

ses arran de l’òbit de Fontanet. Tampoc hem d’obviar l’experiència com-

provada de Fontanet com a traçador, amb uns coneixements abstractes 

de geometria que es constaten, encara que de forma senzilla, a l’Art de 

conró (1747). Finalment, la tradició oral recollida per historiadors pro-

pers en el temps i gairebé mantinguda fins avui en dia. 

Encara una darrera consideració sobre la canaleta de Massanella. Seria 

d’interès aclarir a quin punt del traçat es pogué fer la captació i com es 

pogué modificar tota la canal durant els anys 1748-1750 per conduir 

l’aigua fins a Massanella. No hi ha dubte que la deu de la font del Prat 

havia tengut un aprofitament molt anterior. L’any 1268 se situen dos mo-

lins hidràulics d’Alborotz a la porció de Nunyo Sanç, en el lloc anomenat 

___________ 

46
 Vegeu CAPEL SÁEZ, Horacio et al. (1983) Los Ingenieros militares en España. siglo 

XVIII: repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial. Barcelona: 

Universitat de Barcelona. Edicions i Publicacions (Geo-crítica. Textos de apoyo; 3). 
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l’Alzinar. L’any 1276, en una disputa entre els habitants dels llocs 

d’Almallutx i Almadrà per qüestió de fites i partions, s’esmenta el torrent 

de l’Alzinar de Massanella, que baixa del Prat de Cúber. A partir 

d’aquesta referència, Plàcid PÉREZ (2013: 261) considera versemblant 

identificar els dos molins amb els existents a n’es Molinot, prop des Prat 

de Cúber i que el curs d’aigua que els feia rodar és el que neix a la font 

des Prat o de Massanella. 

Un punt crític del traçat de la canaleta són els quatre arcs sostinguts per 

tres pilars. Adossades a la paret rocosa del penya-segat, hi ha restes de 

quatre pilars, de diferent alçada i amplària (el primer fa devers 1’50 m 

per 80 cm d’ample, mentre que el tercer s’apropa als 3 m per 1’30 m 

d’ample). Podrien fer part d’una construcció anterior més ajustada als 

penyals o podrien ser restes d’una construcció inacabada. 

El mite de la invenció del carretó de batre 

Una altra proesa de Fontanet, de difícil constatació, i fins ara mantinguda 

dins la nebulosa llegendària, és l’atribució popular de la introducció o, 

fins i tot, de la invenció del carretó de batre. Joaquim Maria Bover adju-

dicava la invenció del carretó de batre de pedra picada a “un labrador de 

Porreras”, a mitjan segle XVII, a partir del testimoni de Fontanet –como 

dice Fontanet–, a qui també atribuïa la difusió de l’ús d’aquest artefacte 

(BOVER, 1841: 17 i 20). Gaspar MUNAR (1975: 112) donà la notícia per 

certa. 

Tanmateix, Bover no esmenta la procedència del testimoni de Fontanet, 

quan, per altra part, no hi ha cap referència al carretó de batre dins el text 

de l’Art de conró. Una altra qüestió és que l’interès per l’ús del carretó de 

batre s’avé amb l’esperit pràctic i enginyós de Fontanet. Encara avui, no 

coneixem la data d’introducció d’aquesta innovació tècnica,
47

 atès que no 

s’ha pogut documentar. Francesc CANUTO (2008) ha publicat un conjunt 

de referències a carretons de batre procedents d’inventaris que invalidari-

en la hipòtesi de l’atribució a Fontanet. 

Les il·lustracions més primerenques de carretons de batre potser són les 

___________ 

47
 Carretó consistent en una pedra de forma troncocònica, dotada d’un determinat nom-

bre d’arestes longitudinals, generalment set, i per un quadre o bastiment de fusta, mit-

jançant el qual s’enganxa a les bísties que baten damunt l’era. 
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incorporades al mapa patrocinat per Antoni Despuig i gravat l’any 1785, 

amb el benentès que és quaranta anys posterior a l’obra de Fontanet. En 

concret, hi ha una figura d’un carretó rudimentari, amb dos corrons, prop 

de l’era a la vinyeta de Santanyí. Igualment, la imatge del carretó engan-

xat a les bísties damunt l’era es fa evident a la vinyeta de Campos. 

El context cultural i intel·lectual. Un hipotètic contacte amb Bona-

ventura Serra 

La formació, per rudimentària que fos, de Montserrat Fontanet Llebrés ‒

hem constatat que, si més no, sabia llegir i escriure‒ el singularitza dins 

el col·lectiu del conjunt de conductors de possessions de la seva època. 

Hem localitzat un document amb una signatura autògrafa de Montserrat 

Fontanet, de 13 de gener de 1759, amb una certificació que està escrit “de 

la sua propia ma” (ARM AA Plets II, M-59/13, f. 2 i 3). 

Aquesta formació elemental (lectu-

ra, escriptura, càlcul, nocions de 

geometria bàsica i doctrina cristia-

na) probablement fou adquirida en 

un entorn proper a l’església. No hi 

ha dubte que Fontanet era una per-

sona profundament religiosa. En 

aquest sentit, l’existència d’una 

plagueta de vuit fulls de les misses 

fundades a l’església de Sant Joan 

de Mancor, de 185 x 130 mm i copiada per Montserrat Fontanet el 20 de 

juny de 1755 (FIOL, 2002: 337), confirma alguns d’aquests aspectes. 

L’encapçalament és: Sumari De las Bolletas de Amortizacions q
e
. se tro-

ben existents en la Igª del lloch de Mancor per differens suffragis lexats 

en dita Igª per affecta de celebrarse en diffents dies del Añy, traslladat 

Verbo ad Verbum, de la plagueta vella, q
e
. se trobe en los papers de dit 

lloch, per la conservatiu de la Memoria, y no se perde la Charitat dels 

dits suffragis, y son com se seguexen. Hi apareixen setanta inscripcions 

numerades corresponents a fundacions del segle XVII i a la primera meitat 

del segle XVIII. Acaba amb el següent colofó: Trasladat y renovat en 

Mancor per Monserrat Fontenet. Vuy als 20 Juñy de 1755. 
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La cal·ligrafia de la plagueta de misses s’avé amb la del document autò-

graf de 13 de gener de 1759, la qual cosa evidencia diverses qüestions: 

1. Confirma que Fontanet sabia llegir i escriure. 

2. L’expressió Verbo ad verbum referma l’ús de locucions llatines que 

abunden a l’Art de conró. 

3. L’anàlisi de les característiques grafològiques a efectes comparatius 

permetria identificar altres possibles textos. 

L’aportació intel·lectual més important atribuïda a Montserrat Fontanet 

és la redacció de l’Art de conró (1747). Aquesta obra té unes vinculaci-

ons més estretes amb la tradició i amb la permanència d’un determinat 

sistema d’explotació agrícola que amb les innovacions derivades de 

l’esperit il·lustrat. En qualsevol cas, és un document clau per al coneixe-

ment de l’agronomia de Mallorca. L’Art de conró se situa entre la tradi-

ció tardomedieval i renaixentista i les primeres obres de la Il·lustració. 

Aquest llibre entronca amb la tradició de tractats d’agronomia de 

l’antiguitat clàssica, amb els pal·ladis de l’edat mitjana i amb altres obres 

bàsiques de l’edat moderna (Gabriel Alonso de Herrera [1513] i Miquel 

Agustí [1617]). No obstant això, les característiques principals de l’obra 

de Fontanet són l’adaptació al lloc i el pes de l’experiència, que fan ex-

plícita la confrontació entre el valor de l’observació i de l’experiència 

aplicada al coneixement local i les obres generals sobre literatura agro-

nòmica a l’ús. El text de Fontanet no planteja dubtes en aquest sentit: 

 […] diversos autors, qui han escrit de esta matèria: però estos, 

[…], no se poden seguir en mitat, ni àduch en la tercera part, perque són 

de centenars llegos lluñy de Mallorca, a hont govèrnan altres planets, y 

és altre qualidad de terras, o més fredas o més calentas, […], quasi tot 

divers de assí entre de nosaltres. 

 […] estos autors en molta cosa no se poden seguir (encare que 

foren hòmens célebres) per  ser de  terras molt remotas y allà el temps 

va de altre manera, […]; y axí, parlem de aquest  lloch a hont vivim. 

 Y vull parlar solament de lo poch que hem costa per esperiència, 

que casi és no res, sols és lo que veuràs. 

A través de l’Art de conró es fa palesa una visió conservadora i tradicio-

nal, una orientació que s’indica en el mateix títol. Una de les accepcions 



MONTSERRAT FONTANET (1695-1762) I MANCOR 

- 43 - 

 

del mot ‘art’ és ‘la manera de fer una cosa segons regles’, que faria refe-

rència a les normes aplicables a l’acte de conrar segons ‘lo estil de Ma-

llorca’, a ús de bon conrador, és a dir, a la manera característica d’obrar, 

tot seguint la pràctica usual o acostumada. 

Una altra qüestió és la possible relació entre Montserrat Fontanet (1695-

1762) i Bonaventura Serra (1728-1784) i, en conseqüència, la possible 

influència d’aquest en la redacció de l’Art de conró. Joaquim Maria Bo-

ver (1838) dona indicis d’aquest fet afirmant que Montserrat Fontanet 

hauria escrit l’Art de conró a instàncies de “nuestro cronista D. Ventura 

Serra y del Caballero D. Juan Antonio Fuster”.
48

  

D’entrada, entre ambdós personatges hi ha una diferència d’edat de 33 

anys, un fet que podria ser determinant, però que ens situa davant la hipò-

tesi de la relació de Montserrat Fontanet amb la família de Bonaventura 

Serra i, més concretament, amb els seus predecessors materns, vinculats a 

Sineu i Llorito i que pogueren tenir alguna ascendència sobre el nostre 

autor. 

Hom pot especular, d’acord amb la precocitat del mateix Serra, que hau-

ria començat a escriure les Glòries de Mallorca l’any 1744. Així, per una 

part, és indiscutible l’interès de Bonaventura Serra per l’agricultura i la 

seva millora així com per les obres d’agronomia. Per altra part, també és 

evident la relació personal de Bonaventura Serra, no només amb Joan 

Antoni Fuster, sinó també, entre altres grans propietaris, amb Jordi Abri 

Descatlar i Fuster i amb el seu fill, Guillem Descatlar i d’Olesa (1746-

1801) (PASCUAL, 2003: 45, 48 i 91). 

En la seva etapa de formació universitària, abans de 1748, Serra mostra 

interès per la jardineria i l’agricultura i coneix els clàssics Columel·la, 

Virgili, Varró i Plini,
49

 a més d’altres obres històriques i naturalístiques. 

Més endavant, Serra tampoc no abandona el seu interès per les ciències 

naturals i l’agricultura. De fet, l’octubre de 1759, aprofita el viatge a Bar-

celona en companyia de Josep i Antoni Pueyo per visitar el gabinet del 

___________ 

48
 Tots els textos de Bover sobre Fontanet s’incorporen a l’apèndix. 

49
 Precisa que citats per Figarelo a la col·lecció Rei Rustica Scriptorum i les obres fran-

ceses Le Jardinier Solitaire i Le Jardinier Floriste. 
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Dr. Salvador on anota les plantes procedents de Mallorca. Aprofita, 

igualment, altres contactes com el que manté amb Miquel Girona, aficio-

nat també a l’agricultura. De retorn a Ciutat, entusiasmat per 

l’experiència barcelonina, es dedica al muntatge del seu propi gabinet de 

curiositats naturals de Mallorca (PASQUAL, 2003: 26, 30, 33 i nota 74). 

Un altre fet rellevant i que podria haver tengut alguna relació amb 

l’origen de l’Art de conró és que l’any 1747, Bonaventura Serra inicia a 

casa seva les tertúlies amb tot un seguit de personatges de rellevància 

local. D’alguna manera aquestes trobades serien un precedent de la futura 

Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País. Inicialment, a les 

reunions hi assisteixen Josep Pueyo, Antoni de Montis i Álvarez, primer 

marquès de la Bastida, i Guillem Descatlar i Olesa. Se citen, així mateix, 

entre els participants que s’hi haurien sumat: Fèlix de Aedo, Antoni Des-

puig, Joan Despuig, Joan de Salas, Francesc Dameto, Josep Desbrull i, 

probablement, Jeroni de Berard (PASQUAL, 2003: 44 i nota 115). 

La nòmina de tertulians fa pensar en l’interès intel·lectual, el patriotisme 

i la novella Il·lustració, però també en els interessos materials dels propi-

etaris. Tal com apunta Maria J. PASQUAL (2003: 48): 

 “La Agricultura era tema de interés común, todos ellos tenían 

haciendas que administrar y, está claro que deseaban introduir mejoras 

en ellas; sin embargo, hay algo más que un interés individual en la expe-

rimentación de Nuevos cultivos, introducción de especies de fuera de la 

isla, utilización de Nuevos métodos de cultivo, etc.” 

En aquest entorn és on creim que prenen versemblança les paraules de 

Bover i que donarien testimoni de l’encoratjament, per part de Bonaven-

tura Serra, a Montserrat Fontanet a escriure o dictar Art de conró. Hom 

no s’està d’especular sobre la possible intervenció de Serra en la redacció 

de l’Art de conró, l’any 1747. El suposat contacte s’hauria produït quan 

Serra tenia 19 anys, just abans del seu doctorat en ambdós drets (1748), 

però l’any que segons el mateix Serra s’inicien les tertúlies amb Montis i 

Descatlar (1747).  

Un altre fet provat i documentat és que una de les primeres còpies del 

text de l’Art de conró seria la de Bonaventura Serra i Ferragut, que en 

feia una còpia l’any 1772, incorporada a la seva obra Plantas e hierbas 



MONTSERRAT FONTANET (1695-1762) I MANCOR 

- 45 - 

 

medicinales.
50

 Existeix la possibilitat que la còpia de l’Art de conró feta 

per Serra s’hagi conservat a la biblioteca privada de Can Pueyo (un ex-

trem que no hem pogut comprovar). La informació sobre la còpia és es-

cassa, tot i la interessant informació que s’ha publicat entorn de Bona-

ventura Serra. 

En qualsevol cas, en vida de Fontanet, l’any 1760, el mateix Serra, a De 

Bibliothecis…deque librorum copia… Mallorca, 1760, 2 vols., fa dues 

referències a l’Art de conró. La primera, Monserrat Fontanet Art de Con-

ró ms. en el nº 2 de Plantas (BPM, Ms. 608, f. 328), i la segona, inclosa a 

l’Indice de Libros que se mencionan en el tomo de Bibliothecis, Fontanet 

de Agricultura Ms. 328 (BPM Ms. 609, f. 186). Per tant, no es pot des-

cartar en absolut un contacte directe de Bonaventura Serra amb Montser-

rat Fontanet, que morí el 1762, quan Serra tenia uns 34 anys. 

Més endavant, sobre l’interès per difondre l’obra de Fontanet, Serra, a les 

seves memòries, l’any 1773, inclou el Libro de Fontanet de Agricultura, 

en un apartat titulat Carta a la Posteridad de mis Paisanos. Obras varias 

que deberían reimprimirse en collecciones, en el grup d’Autores varios 

(BPM Ms. 613, f. 383). 

Per altra banda, i tal com ja hem vist en parlar de la tertúlia promoguda 

per Serra, és del tot evident la relació personal d’aquest amb grans propi-

etaris. Lògicament amb José de Pueyo y de Pueyo (1733-1785), tercer 

marquès de Campofranco, qui heretà la biblioteca de Bonaventura Serra; 

igualment amb Jordi Abri Descatlar i Fuster i amb el seu fill, Guillem 

Descatlar i d’Olesa (1746-1801), propietaris de Massanella. El 16 de 

desembre de 1784, Guillem Descatlar i d’Olesa figura entre els marmes-

sors de Serra i com a beneficiari de diverses deixes: 

 - Ítem, axibe per bon amor y voluntat leix al dit Noble Senyor Dn. 

Guillem Dezcallar y de Oleza el quadro de la Europa, sense vasa. 

 - ... y la obra de Flores de España Sagrada en catorse toms, que 

leix al dit Noble senyor Dn.  Guillem Dezcallar y de Oleza. 

 - Ítem, per bon amor y voluntat axibe leix a dit Noble senyor Dn. 

___________ 

50
 La referència també és coneguda a través de la miscel·lània del pare Lluís de Vila-

franca (1811). 
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Guillem Dezcallar y de Oleza les Produccions naturals de mar y terra.
51

 

A més a més, no hi ha dubte sobre l’interès de Serra pel coneixement 

agronòmic. L’any 1770, a la seva selecta biblioteca, la temàtica agrícola 

figurava entre les preferències amb vint referències (1-agricultura… 20), 

superades per les de Geografía (70), Medicina (70), Historia Literaria 

(60), Poesía (60), Jurisprudencia (50), Historia Eclesiástica (45), Histo-

ria Civil (40), Historia de España (40), Antiguedades (40), Pintura (40), 

Teología (30), Arte Militar (27), Historia Natural (25), Derecho civil y 

canónigo (20) i Matemáticas (20).
52

 

Pel que fa a tractats d’agricultura, Serra coneixia indubtablement l’obra 

de Gabriel Alonso de Herrera (1470-1539) que cita com Agricultura de 

Herrera. Medina del Campo 1584 ó en Madrid edicion más moderna 

(BPM Ms. 611, f. 131). Igualment, Serra esmenta Miquel Agustí: Agustín 

(Miguel) Secretos de agricultura, Casa de Campo y Pastoril (BPM Ms. 

609). 

Un aspecte a destacar i en el que cal insistir és l’interès de Serra pels au-

tors clàssics en matèria d’agricultura, tot citant, entre d’altres, Cató, Var-

ró, Columel·la, etc. i esmenta explícitament Mr. Saboureux, Traducción 

de Caton, Varron, Columela, etc. (BPM Ms. 609, f. 297, any 1760).
53

 

Sobre altres obres posteriors a 1750, Bonaventura Serra fa referència a 

l’Agronome [sic] (BPM Ms. 613, f. 223, any 1771). Probablement, es 

tracta de la compilació feta per Pons Augustin Alletz (Montpeller, 1703-

Paris, 1785).
54

 Una altra referència és el llibre de Valcárcel, Agricultura 

___________ 

51
 Vegeu (1934) “Testament de Don B. Serra” a BSAL, 25: 249-251. 

52
 Vegeu GARCÍA MARÍN, Jesús (1988) “La biblioteca de Buenaventura Serra (1728-

184) y otras bibliotecas del XVIII mallorquín” a Estudis Baleàrics, 29-30: 117. 
53

 Es tracta de Charles-François Saboureux de la Bonneterie (1725-1781), un advocat 

francès, autor de la Traduction d’anciens ouvrages latins relatifs a l’Agriculture et a la 

Médecine vétérinaire avec des notes / par M. Saboureux de la Bonnetrie ... A Paris chez 

P. Fr. Didot, le jeune, libraire ..., MDCCLXXI (de l’imprimerie de P. Al. le Prieur, 

Imprimeur du Roi). 
54

 L’Agronome ou le Dictionnaire portatif du Cultivateur, contenant toutes les connais-

sances nécessaires pour gouverner les biens de campagne et les faire valoir utilement, 

pour soutenir ses droits, conserver sa santé et rendre gracieuse la vie champêtre…, 

Paris, chez la Ve Didot, et Nyon, chez la Ve Damonneville, 1760, 2 vol. in-8°; Paris, 

Didot l’aîné, 1762, 1763, 1764, 2 vol. in-12; 2e éd., Paris, Durand, 1764, env. 1300 p.; 
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de la sosa y Barrilla y modo de cultivar el algodón (BPM Ms. 613, f. 

269, any 1771). Segurament és José Antonio Valcárcel (1712-1801),
55

 

autor d’Agricultura general, y gobierno de la casa de campo...; això no 

obstant, posteriorment, el 5 de desembre de 1771, Serra cancel·lava la 

comanda: al librero de Murcia que suspendiese remitirme los tomos de la 

Agricultura de Valcarcel... (BPM Ms. 613, f. 273, any 1771). S’ha con-

servat també un plec de notes d’Observaciones sobre la Agricultura en 

1763 (BPM Ms. 611, f. 76-87). Igualment, una referència directa a Alca-

ñiz, sobre termes d’agricultura (goretar, binar, etc.) (BPM Ms. 613, f. 

211, any 1770). 

Abreviatures 

ADM Arxiu Diocesà de Mallorca 

AMS Arxiu Municipal de Sineu 

APLL Arxiu Parroquial de Llorito 

APS Arxiu Parroquial de Sineu 

ARM Arxiu del Regne de Mallorca 

BB Biblioteca Balear de la Real 
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APÈNDIX 

Montserrat Fontanet i la seva obra, segons Joaquim Maria Bover 

Text I [1838] 

FONTANET (Monserrate) natural del lugar de Llorito, sufragáneo de la 

villa de Sineu, y uno de los hombres mas inteligentes que ha tenido Ma-

llorca en la agricultura. Cursó en su juventud los estudios menores, fue 

grande y diligente observador de la naturaleza, y con los conocimientos 

que adquirió en las conducciones de los predios son Juan Arnau, la Por-

rasa, Massanella y son Sant Juan, que tuvo á su cargo, quedó versadísimo 

en todas las cosas del campo. El fué quien ideó, ejecutó y logró traer la 

abundante fuente de Massanella, venciendo los obstáculos que se ofre-

cían, hasta el parage que se deseaba; obra digna de memoria en que el 

Sr. D. Jorge Abrí Descallar, dueño de dicho predio, espendió muchos 

miles, teniendo la satisfacción de hacer una mejora de mucha utilidad, 

empresa que al paso que acredita la grandeza de ánimo de este caballe-

ro, califica la superioridad de ingenio del que la proyectó y supo poner 

en práctica los medios de lograrla. Instado Fontanet de nuestro cronista 

D. Ventura Serra y del caballero D. Juan Antonio Fuster, escribió en 

1747 una obra de agricultura que ha quedado inédita, con este título: 

Art del conradó [sic], un volumen en 4º de 105 páginas, en el cual esplica 

con figuras las calidades de los campos, y las épocas de la siembra de 

diferentes granos y semillas. 

[Extret de BOVER, 1838: 117-118]. 

Text II [1841] 

La alquería de Massanella que está al OSO. de la villa de Selva, es pro-

piedad del Sr. marques del Palmer y una de las que tienen mas nombra-

día, tanto por la magnifica casa de campo que en ella se ve, cuanto por 

el estupendo acueducto ideado por Monserrate Fontanet, obra digna de 
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memoria, y que costó muchos miles al Sr. Jorge Abri Descallar. […].
56

 

El acueducto de que hablamos se empezó en 1748, año en que el célebre 

Fontanet logró vencer las dificultades y, si se quiere, imposibilidad, se-

gún decían los ingenieros, de hacer llegar las aguas de Massanella á la 

casa del predio de su nombre por un conducto de mas de tres leguas, 

atravesando valles y taladrando montes. Massanella, alquería de aceite, 

se veía precisada á elaborarlo con el agua que se le llevaba con caballe-

rías: su terreno verdaderamente secano no conocía clase alguna de fru-

tales y hortalizas, y el agua que se inutilizaba en las cocinas se guardaba 

con gran cuidado para condimentar el salvado á las gallinas. Ahora con 

el beneficio que proporcionó el ingenio de Fontanet, á mas de cuatro 

huertos que se riegan, sobra para fabricar el aceite con cuatro vigas, 

para hacer moler un molino y para todo lo demás que se necesita. En un 

punto del acueducto se ve una inscripción, que copió y nos hizo el obse-

quio de proporcionarnos el M. I. Sr. D. Guillermo Descallár y Santan-

dreu Pro. y canónigo de esta santa Iglesia. Dice así: 

 ANNO SANCTO 

 M.DCC.L 

 IDIBUS JULII 

 HUIC PONTI AQUAE 

 D. DOMINUS GEORGIUS 

 ABRI–DEZCALLAR ET FUSTER 

 BURSE AURI 

 REGNI MAJORICARUM 

 INCUMBENS SUO CONATU ET EXPENSIS. 

 [Extret de BOVER, 1841: 617-618]. 

 

___________ 

56
 Aquest fragment de Bover es repeteix: Selva tiene varios sufragáneos: […] Massane-

lla, al poniente, en donde hay la hermosa casa de campo del marqués de Palmer y el 

famoso acueducto ideado por Monserrat Fontanet, obra digna de su memoria, y que 

costó muchos miles al Sr. Jorge Abri Descallar, […] (Vegeu BERARD, nota 1, pàg. 284).
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EL MODERNISME A MANCOR, EL CAS DE VILLA CONCHITA 

Bernat J. Mateu-Morro, Historiador de l’Art. j.mateumorro@gmail.com 

Resum: L’arquitectura que s’havia desenvolupat al municipi va ser de 

caràcter popular i tradicional. Es tractava, per tant, d'exemples que desta-

caven per l’ús de materials propers, així com per la seva senzillesa cons-

tructiva i el seu marcat caràcter utilitari, defugint d'elements decoratius i 

d’espais poc aprofitables. No serà fins al segle XX quan comencin a apa-

rèixer els primers exemples de construccions que s’allunyen del plante-

jament tradicional, essent Villa Conchita el més important.  

Villa Conchita és per tant un cas estrany a Mancor, ja que contrasta i des-

taca per sobre de la resta de construccions. Ho fa, d'una banda en tractar-

se d'un edifici lligat al modernisme, al ser l’única construcció del muni-

cipi que podem adscriure a aquest corrent. Ens referim per tant al primer 

exemple d’habitatge civil que aparegué al municipi que no responia al 

model d'habitatge tradicional mallorquí. Per altra banda és un exemple 

rellevant a Mancor en relació a les dimensions i volumetria, avui ja ha 

estat superat per altres construccions, en el moment del seu aixecament 

fou un element que sobresortia de la resta que integrava el nucli urbà. 

Paraules clau: Patrimoni Cultural, Modernisme, Arquitectura.  

1. Introducció  

El modernisme és un corrent artístic sorgit a les acaballes del segle XIX i 

vigent les primeres dècades del segle XX, el qual es va estendre per gran 

part d’Europa. Aquest nou moviment es caracteritzava per introduir un 

nou llenguatge artístic, que donava importància als motius decoratius i de 

caire ornamental.  

En el camp de l’arquitectura va destacar en especial a l’elaborar un dis-

curs nou, sense haver de remetre a inspiracions o imitacions dels anteri-

ors. La seva construcció es fonamentava en l’ornament, els arquitectes 

modernistes desenvoluparen la capacitat de convertir en decoratius els 

elements constructius. La inspiració principal d’aquestes obres prové de 

la natura, per la qual cosa en aquest tipus de construccions sovint aparei-

xen formes sinuoses o asimetries. Alhora que les obres arquitectòniques 

són capaces d’incorporar elements de diferents materials, donant-los a 
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tots ells un gran tractament i rellevància, com fustes, ceràmiques, mo-

saics, ferros forjats, vidrieres, etc.  

Per altra banda cal dir que el modernisme no fou solament un moviment 

de caràcter arquitectònic, sinó que podem parlar d’ell com un art total. A 

banda de l’arquitectura també es va desenvolupar en altres vessants com 

la literatura, la pintura, l’escultura, el mobiliari, la joieria, etc. Alguns 

dels nous habitatges modernistes creats ex novo, sovint per part de la 

nova burgesia, presentaven no sols el disseny arquitectònic de caràcter 

modernista, sinó que també els acompanyaven la resta d’elements mobles 

de la casa.  

Tot i que la presentada abans és la situació general del modernisme a 

Europa, la realitat que presentava a Mallorca era força diferent. Aquest 

corrent es va manifestar a l’illa de manera molt desigual, sovint reduït en 

nuclis industrialitzats com Palma, Sóller o Inca. Tot i disposar 

d’importants exemples, en molts de casos el modernisme es desenvolupà 

d’una forma epidèrmica i es va reduir a programes per a les façanes.
1
  

Mancor de la Vall serà un dels municipis que es quedin fora d’aquests 

espais, en especial per no disposar d’una classe burgesa adinerada que 

pogués promoure noves construccions i que alhora s’interessés per aquest 

corrent artístic. Per això el cas de Villa Conchita n’és una excepció i per 

tant un dels béns singulars del poble, al tractar-se de l’única construcció 

d’aquest tipus. La intenció de la present comunicació ha estat elaborar 

una anàlisi històrica i artística de l’esmentada Villa Conchita. 

2. Anàlisi històrica  

L’immoble que ens ocupa en aquesta comunicació, és un casal modernis-

ta aixecat els primers anys del segle XX. Fou una obra promoguda per 

part d’un militar d’origen català, el qual va ser destinat a Mallorca i en la 

seva estada a l’illa va decidir establir la seva residència (i per extensió la 

de la seva família) a Mancor. A banda de l’origen català i que es dedica-

va a la carrera militar, es coneixen poques dades sobre el promotor de 

l’obra, de llinatge Quirós.  

___________ 

1
 SEGUÍ AZNAR, Miquel. La arquitectura modernista en Baleares, Cort, Palma, 1975. 

p. 25-27.  
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A les acaballes del segle XIX el nucli de Mancor va experimentar un 

creixement demogràfic enfront de la resta de nuclis de població del mu-

nicipi. Això va implicar un creixement urbanístic que dugué a la par-

cel·lació de finques rústiques per a traçar-hi nous carrers i aconseguir 

espai per a futures construccions. Una d’aquestes finques fou s’Ametlar, 

que en aquesta cronologia es va dividir en parcel·les, essent una d’elles la 

que ocupà Villa Conchita.
2
   

Un cop adquirida la parcel·la per part de la família Quirós, aquesta hi 

aixecà el seu casal familiar, seguint els paràmetres modernistes. Aquest 

fet no deixa de ser significatiu, d’una banda ens mostra com el moder-

nisme és introduït al municipi per un forà, que ja ho coneixia. És a dir, 

l’arribada del modernisme no és dona per l’assimilació del model per part 

de la població local, sinó que s’incorpora per la població nouvinguda. 

Alhora aquest fet tampoc és casual, ja que d’aquesta forma, la família 

Quirós no sols està introduint o donant a conèixer el modernisme, sinó 

que també és un element de diferenciació social que fa destacar 

l’habitatge per sobre de la resta, els quals seguien estrictament 

l’arquitectura popular i tradicional de l’illa. Veim per tant com el casal 

modernista destaca per contrast amb la resta del nucli i denota el poder o 

estatus del propietari.  

Després de la seva construcció el casal era conegut com a Casa Quirós, 

tal com marca l’escut i la placa situats en la façana principal d’accés a la 

casa. Però tot i que no es van eliminar els elements abans citats, el propi-

etari va manar col·locar en rajoles de ceràmica vidriada verda el nom de 

“Villa Conchita” en les parets de la torreta que corona l’habitatge. Aquest 

fet és deu a que una de les filles del propietari es deia Concepción, però 

tothom la coneixia com Conchita, a la qual li tenia una especial estima i 

va fer que es conegués al casal amb el seu nom i no pas pel del llinatge 

familiar. 

 El casal va ser utilitzat com a residència unifamiliar dels Quirós. Però els 

propietaris de l’immoble anaren acumulant un important deute econòmic 

amb diferents administracions de l’Estat, per aquest motiu se’ls varen 

___________ 

2
 FIOL MATEU, Gabriel. Auca de Mancor de la Vall, Ajuntament, Mancor de la Vall, 

2007. p. 23.  



I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE MANCOR DE LA VALL 

 

- 56 - 

 

anar retirant els seus béns fins que varen perdre el més important que 

n’era Villa Conchita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre que porta el nom de Villa Conchita 

Després que la família Quirós es veiés obligada a abandonar el casal, 

aquest va ser adquirit per part de la família mancorina Sampol Riera. La 

nova familia propietària va donar un nou ús al casal, situaren la seva re-

sidència a la planta baixa i dividiren les estances del primer pis per a llo-

gar-les. Val a dir que aquest canvi d’usos de l’edifici va implicar un se-

guit de reformes i modificacions (principalment interiors) per adaptar 

l’immoble a les noves necessitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Albarans i tarjeta del taller de Margalida Sampol ubicat al casal 

Un altre dels fets a destacar de la familia Sampol Riera té a veure amb la 

seva filla Magdalena, la qual l’abril de 1947 inaugurava un petit taller. 

Dita empresa, que portava el nom de la promotora, es dedicava a la pro-

ducció d’espardenyes, tot i que, a banda d’aquesta tasca principal, també 
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produïren altres objectes de ràfia trenada com bosses, cinturons, etc.
3
  

El malnom d’aquesta família, que encara n’és propietària del casal, ha fet 

que també es conegui al casal amb el nom de can Vellut. A dia d’avui 

únicament conserva la funció d’habitatge, ja que el lloguer del primer pis 

va allargar-se poc més d’una dècada i l’activitat del taller va perdurar 

solament uns pocs anys. 

3. Descripció  

El casal s’estructura a l’exterior en tres nivells o alçades, els quals pre-

senten unes grans dimensions i es troben separats per una línia d’imposta 

que és contínua a tota la façana. En cada un dels registres s’obren fines-

tres de dimensions considerables, que incorporen persianes de tipologia 

mallorquina de color verd. Cada una de les obertures, portals i finestres, 

estan envoltades d’un petit marc que sobresurt de la façana. A sobre de 

cada una de les obertures, independentment de quina sigui la seva ubica-

ció o tamany apareix una decoració a partir de la disposició de peces que 

imiten dovelles, aquestes estan policromades en vermell i ocre i es van 

alternant.  

A la façana principal, s’obre un balcó al primer pis, amb una barana de 

ferro amb decoracions florals d’inspiració modernista. A la façana del 

carrer d’Orient, s’obre al primer pis un hivernero o balcó tancat pels tres 

costats, i al segon pis hi ha tres grans obertures de vidrieres amb marc de 

fusta que ocupen tota l’amplada de la façana, a davant de les quals hi ha 

una balustrada de marès.  

A sobre d’aquests tres nivells es disposa una coberta de teules bastant 

pronunciada a doble vessant. Per damunt de la teulada, es descobreix una 

petita torreta de planta rectangular, que corona la construcció, aquesta 

incorpora decoració a partir de merlets i de ceràmica vidriada verda, amb 

la qual s’ha escrit Villa Conchita en dos dels murs exteriors de la torre.  

A la façana principal també apareixen dos elements considerables, un 

escut situat a sobre de la porta d'accés principal, on es pot llegir “después 

de Diós, la casa de Quirós” i una placa a l’extrem dret de la façana prin-

___________ 

3
 FIOL MATEU, Gabriel. Mancor, Massanella, Biniarroi, Biniatzent, notes històriques 

1801-2000, Ajuntament, Mancor, 2005. p. 336.  
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cipal que porta inscrit Casa Quirós. Ambdós han estat elaborats en pedra 

de marès.  

La tècnica constructiva del casal és el paredat en verd, o pedra i morter, 

que porta a sobre un revestiment, exceptuant la part més baixa de la faça-

na que incorpora un sòcol.  

A l’interior s’hi accedeix a través d’una petita escalinata. Trobam tots els 

murs interior revestits de blanc també destaca per conservar els pavi-

ments de ceràmica originals. A la planta baixa totes les dependències 

s’estructuren al voltant d’una entrada allargada. Al primer pis se situen 

els dormitoris, tots ells comuniquen a una petita estança, que distribueix 

els accessos. El segon pis està compartimentat en tres parts, una gran sala 

a manera de taller i un despatx i un petit magatzem. La torreta superior 

no està compartimentada. Les dependències de la planta baixa comuni-

quen a dos patis del propi casal, un de quadrangular i un de triangular, 

que estan delimitats per un petit mur i coberts amb reixes de ferro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de la decoració del sostre d’una de les sales 

 

A banda de l’aspecte exterior del casal, que cal dir que és una mica auster 

tot i tenir elements de caràcter modernista. Els elements més significatius 

del casal i que més l’acosten al modernisme són els que es troben en el 

seu interior, en especial el paviment de rajoles hidràuliques i les decora-

cions dels sostres. En relació als paviments, aquests són d’una traça 
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clarament modernista i en trobam de diferents tipus, ja que aquests van 

variant en relació a la sala on es trobin. Pel que fa als motius decoratius 

del sostre, aquests són especialment destacats en la planta baixa, que se-

ria l’antiga planta noble i pública i més discrets en el pis superior, de ca-

ràcter més privat. Presenten especialment motius de caràcter vegetal i 

floral.   

 

Diferents exemples de paviments del casal 

4. Notes finals  

A manera de cloenda del present treball incidir en la idea que Villa Con-

chita és en el cas de Mancor un cas excepcional, ja que és l’única obra 

arquitectònica que hi ha al municipi de caràcter modernista. Alhora que 

ens serveix de prova per veure com d’arrelada es trobava l’arquitectura 

tradicional mallorquina, ja que cap de les obres arquitectòniques contem-

porànies o posteriors a la construcció del casal no va adoptar el llenguat-

ge modernista. La seva singularitat no ha passat desapercebuda i avui es 

tracta d’un edifici protegit i recollit en el catàleg municipal de patrimoni 

de Mancor.
4
 Aquest instrument ha de servir per assegurar la seva conser-

vació i recomanar una adequada gestió d’aquest bé.  

Vull dedicar també unes breus notes d’agraïment a Catalina Sampol, per 

l’amabilitat amb què em va rebre i les aportacions dels seus testimonis.  

 

___________ 

4
 El casal es troba recollit en el catàleg en la fitxa MAN-D008, així i tot l’escut que es 

troba situat en la façana principal disposa d’una fitxa a part MAN-B003. 
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LES TEULES PINTADES A MANCOR, UNA PRIMERA APRO-

XIMACIÓ. 

Àngela Beltran Cortès, historiadora. angelabeltran6@gmail.com 

Bernat J. Mateu-Morro, historiador de l’Art. bj.mateumorro@gmail.com
 

Resum: Les teules pintades són una manifestació característica de l’art i 

l’arquitectura popular de Mallorca. Trobam en diferents municipis exem-

ples d'aquests elements, en especial concentrats en la Serra de Tramunta-

na, com és el cas de Mancor. La naturalesa d’aquests objectes, sumada a 

la falta de valorització que hi ha hagut dels mateixos, és el que ha tengut 

com a conseqüència que la majoria de les teules pintades que es trobaven 

a Mancor hagin desaparegut. Actualment, sols resten tres casos conser-

vats i no pas en les condicions més adequades. 

Aquesta comunicació pretén ser una primera i breu aproximació sobre el 

tema. La intenció de la qual és reivindicar aquest patrimoni i documen-

tar-ne els exemples que encara es conserven en el municipi i reflexionar 

sobre les estratègies de protecció i difusió que s'han desenvolupat entorn 

seu.  

Paraules clau: Patrimoni Cultural, Etnologia, Arquitectura popular, 

Teules pintades.  

1. Introducció  

Aquest article de les Jornades d’Estudis Locals està dedicat a les Teules 

Pintades de Mancor, una manifestació artística singular de l’illa de Ma-

llorca que també es va desenvolupar en el municipi. Presentam a conti-

nuació un primer i breu estudi sobre el conjunt de teules pintades que es 

troben a Mancor, format avui dia per un total de tres cases amb exemples 

d’aquest tipus.  

Trobar-nos amb una falta d’estudis sobre el tema en qüestió pel que fa a 

Mancor, ja veim que no és un cas aïllat. Tot plegat es deu en part a la 

baixa i tardana apreciació i interès que hi ha cap a la valorització de l’art i 

l’arquitectura popular, el qual és desigual a d’altres manifestacions de 

caire arquitectònic o artístic.  

Les teules pintades han estat un tema poc tractat per part de la historio-

grafia. 
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Per la qual cosa els estudis previs al respecte, tot i haver generat diferents 

treballs sobre les teules pintades, no l’han abordat amb precisió ni a ni-

vell general i sols es compta amb aproximacions dels exemples conser-

vats en alguns municipis com Sóller, Sineu, Inca o Marratxí.
1
  

Trobar-nos amb una falta d’estudis sobre el tema en qüestió pel que fa a 

Mancor, ja veim que no és un cas aïllat. Tot plegat es deu en part a la 

baixa i tardana apreciació i interès que hi ha cap a la valorització de l’art i 

l’arquitectura popular, el qual és desigual a d’altres manifestacions de 

caire arquitectònic o artístic.  

La present comunicació, tot i ser només un primer i breu treball sobre el 

tema, té com a objectiu principal reivindicar les teules pintades de Man-

cor com un element més del seu patrimoni Cultural. Alhora es vol docu-

mentar els exemples conservats en el municipi i reflexionar sobre les 

estratègies de protecció i gestió que s'han desenvolupat entorn seu. 

2. Les teules pintades a Mallorca 

Abans d’introduir la realitat de les teules pintades a Mancor hem de con-

textualitzar la situació d’aquesta mostra d’art popular a Mallorca.  

2.1 Notes històriques  

Les teules pintades són una manifestació de l’art popular mallorquí. La 

seva producció s’ha situat principalment entre els segles XVI i XIX. Tot i 

la cronologia moderna, aquesta mostra artística es pot relacionar amb 

altres aparegudes anteriorment. Hi ha autors que hi han trobat referències 

a l’antiguitat però de manera més directa ens podem remetre a la decora-

ció andalusina de ceràmica arquitectònica
2
 i als elements ceràmics arqui-

tectònics que es feien per decorar l’arquitectura en el món cristià. 

___________ 

1
 MATHEU VAQUER, Clara Isabel. La conservació de les Teules Pintades a Mallorca, 

el cas de Sóller, UIB, Palma, 2013.  

BONNIN CASELLAS, Joan Josep. “Les Teules Pintades a Sineu, un misteri al pla de 

Mallorca”, Caramella, Sineu, n.18, 2008.  

TUGORES TRUYOL, Francesca. “Teules pintades a Inca (Mallorca): un primer cas 

documentat”, XIII Jornades d’estudis Locals, Ajuntament, Inca, 2012. 

MOLADA PRADAS, Bonifaci. “Teules pintades a Marratxí”, I Jornades d’Estudis 

Locals, Ajuntament, Marratxí, 1996.  
2
 TUGORES TRUYOL, Francesca. “Teules pintades a…” p. 256. 
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Detall d’una teula pintada recuperada de ca na Maria Perdiu 

2.2 Materials i procés d’elaboració 

En relació a l’estudi de les teules hem de tenir en compte que són una 

mostra d’art popular i que les fonts d’estudi d’aquesta mostra artística 

estan molt limitades. La millor d’aquestes fonts són les teules en si ma-

teixes.
3
  

A l’hora d’elaborar-se les pintures, les teules es cobrien en una tercera 

part amb calç i s’utilitzava aquesta base blanca per fer els dibuixos nor-

malment amb terra de mangra, per la qual cosa les pintures tenien sola-

ment un color. Tot i que també trobam representacions, no tan comuns, 

de dos o més colors elaborades en carbó i òxid de coure.
4
 

Les teules es col·loquen en el coronament de les façanes, en files super-

posades i conforma la cornisa. Les pintures es realitzen sobretot en la part 

còncava de la teula.
5
 Els dibuixos a les teules es realitzaven in situ, a peu 

d’obra, i no en un taller especialitzat ni per un artesà, sinó que les feien 

els mateixos manobres.
6
 Sovint eren obres col·lectives.  

___________ 

3
 TUGORES TRUYOL, Francesca. “Teules pintades a…” p. 257. 

4
 MORRO SASTRE, Magdalena, MATEU-MORRO, Bernat J. “Teules pintades a Inca, 

una nova troballa” XVI Jornades d’Estudis Locals d’Inca, Inca, 2015. p. 196. 
5
 TUGORES TRUYOL, Francesca. “Teules pintades a…” p. 257. 

6
 MORRO SASTRE, Magdalena, MATEU-MORRO, Bernat J. “Teules pintades a... ” p. 

196. 
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2.3 Localització 

Es poden trobar teules pintades a molts de municipis de Mallorca, però la 

concentració més gran és a la zona de la Serra de Tramuntana, a cada 

municipi n’hi ha un nombre diferent i es troben en diferents estats de 

conservació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Mallorca amb els municipis on s’han recuperat teules pintades
7
 

2.4 Iconografia  

Els temes o motius iconogràfics que poden aparèixer en les teules pinta-

des presenten un ventall molt ampli. A continuació presentam un llistat 

de les representacions que poden aparèixer en les teules de forma més 

comuna, els quals es poden dividir en dos grups: les inscripcions i els 

motius pictòrics.  

Inscripcions:
8
 Cronològiques, Religioses, Refranys, Onomàstica 

Motius pictòrics:
9
 Motius vegetals o florals, Formes geomètriques, Mo-

tius antropomorfs, Motius zoomorfs o híbrids, Motius religiosos, Temàti-

ca astral, Heràldica.  

___________ 

7
 Mapa d’elaboració pròpia  

8
 MATHEU VAQUER, Clara Isabel. La conservació de les Teules Pintades a Mallorca, 

el cas de Sóller, UIB, Palma, 2013. p. 26. 
9
 MORRO SASTRE, Magdalena, MATEU-MORRO, Bernat J. “Teules pintades a…” p. 

197. 
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Les exposades anteriorment són les representacions que en el conjunt de 

l’illa han aparegut de manera més freqüent, però no es tracta d’una classi-

ficació tancada. Poden aparèixer altres temes o motius. Alhora també cal 

dir que aquestes representacions no es donen de manera aïllada en una 

teula, sinó que es poden donar combinacions de dos o més d’aquestes en 

una mateixa teula.  

2.5 Simbologia  

Han sorgit diverses teories que han intentat explicar el sentit i la funció 

de les teules pintades, comentam a continuació tres d’aquestes: 

La primera és la teoria decorativa. Aquesta teoria defensava que les 

teules pintades tenien solament una funció purament decorativa. Aquesta 

hipòtesi ha estat superada per les posteriors. 

En segon lloc hi ha la teoria festiva. Aquesta planteja la hipòtesi que la 

realització de les teules pintades era un motiu de celebració, ja que coin-

cidia amb la coronació de les obres de la casa i la celebració del final de 

la seva construcció.
10

 

La darrera de les teories defensa que aquestes teules eren un element 

de protecció de la casa. Aquest fet es relaciona amb els diferents motius 

tant religiosos com astrals que es poden relacionar amb la superstició 

popular i amb la voluntat de protegir la casa.
11

  

Val a dir que aquestes teories sorgides, que han intentat cada una d’elles 

interpretar l’art de les teules pintades, no són excloents. Sinó que es trac-

ta de teories més aviat complementàries i que totes aporten a un millor 

enteniment i estudi de les teules pintades.  

3. El cas de Mancor 

Com a la gran part dels municipis de l’illa, també a Mancor de la Vall es 

va desenvolupar aquest tipus de manifestació artística, les teules pintades. 

Al contrari d’altres municipis que mantenen un gran nombre d’exemples 

i en un alt grau de conservació, el cas estudiat és més bé al contrari, ja 

___________ 

10
 MATHEU VAQUER, Clara Isabel. La conservació de… p. 24. 

11
 MORRO SASTRE, Magdalena, MATEU-MORRO, Bernat J. “Teules pintades a…” 

p. 198. 
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que a Mancor es conserven solament uns pocs casos aïllats i que es tro-

ben o bé han estat amenaçats pel que fa a la seva conservació. El present 

treball sols analitza els tres casos conservats en l’actualitat en el nucli de 

Mancor, tot i que també es coneixen altres casos a Biniarroi.
12

  

Les teules pintades es podien situar en edificis de diferents tipologies i 

usos, però pel que fa als exemples conservats a Mancor, sols els trobam 

en edificis de caràcter civil destinats a habitatge.  

3.1. Can Tivet 

És una casa situada al núm 17 del carrer Major i que antigament junt amb 

les veïnes de can Macià i cas Vellaco es coneixien amb el nom de can 

Pere Moro Simonet. És una de les més destacades del seu carrer pel que 

fa al seu tamany i alguns dels seus elements com el portal d’accés o 

l’antiga tafona amb la que abans comptava.
13

  

En relació a les teules pintades, aquestes ocupen el conjunt de tota la vo-

ladura de l’edifici que recorre tota la façana principal al carrer Major i la 

façana lateral a la plaça de Dalt. En aquest cas el ràfec està format per 

dues fileres de teules, una primera inferior disposada de manera còncava 

i una segona superior convexa. Els motius pictòrics apareixen en aquest 

cas sols a la primera de les fileres.  

L’estat d’abandonament que ha patit l’edifici ha fet que la conservació de 

les restes pictòriques s’ha vist greument afectada i que a dia d’avui resti 

en un estat molt precari. Totes les teules han estat amenaçades pel pas del 

temps i han perdut part del seu dibuix, i algunes per complet.  

Al disposar solament d’unes teules amb restes pictòriques i cap d’ella 

amb un motiu o figura completa és difícil esbrinar que hi havia en totes 

les que ho han perdut. Però a partir l’examen organolèptic de les restes 

existents podem dir que es tracta de motius de caràcter vegetal. Els quals 

bé podríen haver ocupat tot l’espai pictòric de la teula, o servir de marc 

per a una altra figura que es trobaria al seu interior. 

___________ 

12
 Per exemple les cases de Son Patró.  

13
 ORDINAS MARCÉ, Gabriel (coord.). Guia Patrimonial del Raiguer, Mancomunitat 

des Raiguer, Binissalem, 2007. p. 129.  
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Detall de les teules pintades 

3.2. So na Vaquera   

So na Vaquera és un habitatge situat al núm 8 de l’Avinguda 2 d’abril de 

1925. Les teules pintades es troben en aquest cas a la façana principal de 

la casa. La seva cornisa està composta per dues fileres de teules superpo-

sades, les teules del registre inferior estan disposades per la seva part 

còncava i és aquí on apareixen les pintures.
14

  

Tot i que l’estat de conservació general de l’edifici és bo, no ho és pel 

que fa al cas de les teules, ja que aquestes es troben deteriorades i reque-

reixen d’una actuació de neteja i/o restauració. Tot plegat ha fet que mol-

tes de les teules hagin perdut part de la seva policromia, i les que encara 

es conserven es troben obscurides per l’acció del temps.  

De nou l’estat de conservació en què es troben les teules ens impedeix 

poder realitzar una lectura iconogràfica completa sobre el temes i les fi-

gures que en elles s’hi han representat. Així i tot observam motius vege-

tals i geomètrics.  

3.3. Ca na Maria Perdiu  

Aquest habitatge situat en el núm 6 del carrer de Biniarroi, abans forma-

___________ 

14
 AA.DD. Guia dels Pobles de Mallorca. Mancor de la Vall, Hora Nova, Palma, 2001. 

p. 49. 
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va part (junt amb les cases limítrofs del mateix carrer) de Son Tafona, 

fins al moment en què es van anar segregant les diferents vivendes que es 

van vendre per separat. Aquesta en qüestió fou adquirida per la família 

Perdiu i el mal nom d’aquesta acabà per donar-li nom a la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de de ca na Maria Perdiu 

En aquest cas la cornisa està composta per dues fileres de teules superpo-

sades, la inferior amb les teules disposades en la seva part còncava i la 

superior en la convexa, d’aquest segon hi penja una canaleta. Les teules 

pintades són les que es troben en el registre inferior i les pintures ocupen 

l’espai de la zona còncava de les teules.  

En relació a l’estat de conservació de les pintures, cal dir que l’edifici en 

el que es troben va patir una intervenció completa que també va interve-

nir en la rehabilitació i neteja de les teules. Si bé aquesta intervenció ha 

estat adequada i beneficiosa per a la conservació de les teules, s’ha dut a 

terme amb una certa tardança i ha fet que la majoria de les teules presen-

tin pèrdues pel que fa a la seva policromia.  

Els motius representats en aquest cas són de caràcter floral/vegetal i ge-

omètric. La traça del dibuix és gruixada i grollera. El pas del temps ha fet 

que es vagin obscurint les pintures, en especial el fons amarat en calç que 

presenta avui unes tonalitats grisoses en lloc del blanc que li correspon-

dria.  
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Teules pintades recuperades de Ca na Maria Perdiu
15

 

Un fet a destacar d’aquest cas és que en una rehabilitació feta a 

l’habitatge, s’hi van eliminar algunes teules pintades, de les que avui se’n 

conserven tres. Aquestes, a diferència de les que es conserven encara 

integrades a la cornisa, presenten un traç més fi i són de major qualitat 

tècnica. Alhora també presenten motius més variants com un ram de 

flors, una figura zoomorfa o híbrida i una escala.   

Com bé s’ha exposat abans, aquest habitatge es va segregar de Son Tafo-

na. Per la qual cosa no es coneix si les teules pintades s’haurien realitzat 

abans de la segregació i formarien part d’un programa iconogràfic més 

gran, o bé si aquestes es col·locaren en una reforma posterior a l’edifici 

ja separat. 

Com bé s’ha exposat abans, aquest habitatge es va segregar de Son Tafo-

na. Per la qual cosa no es coneix si les teules pintades s’haurien realitzat 

abans de la segregació i formarien part d’un programa iconogràfic més 

gran, o bé si aquestes es col·locaren en una reforma posterior a l’edifici 

ja separat.  

4. La gestió d’aquest patrimoni 

Per a una adequada gestió patrimonial de les teules pintades, calen estra-

___________ 

15
 Imatges cedides per Macià Janer, a qui des d’aquí aprofitam per agraïr la rebuda i les 

aportacions que ens va donar. 
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tègies clares i decidides que apostin per la seva protecció, intervenció i 

difusió, entesa a nivell global. Val a dir que cap d’aquestes s’ha desenvo-

lupat per ara en el cas de Mancor com pertocaria. Les iniciatives sorgides 

es redueixen a qüestions de caràcter legislatiu o normatiu que no sempre 

s’han executat en la seva totalitat.  

Ens referirem principalment al Catàleg Municipal de Patrimoni de Man-

cor,
16

 ja que és aquest l’instrument que de manera directa recull i prote-

geix el patrimoni del municipi. Els exemples exposats en el present tre-

ball es troben tots recollits en el catàleg municipal, el qual atorga per 

cada un d’ells una protecció A1 –la categoria més alta de totes–. Aquest 

nivell de protecció tan alt obliga a conservar les teules in situ, sense po-

der substituir-les ni eliminar-les, com tampoc es permet afegir o modifi-

car cap dels seus elements. 

Tot i aquesta protecció tan alta que el catàleg dona a les teules pintades, 

val a dir que aquesta va aparèixer de manera molt tardana. Això es deu a 

que la redacció i tramitació del catàleg es va demorar en elaborar-se i es 

va dilatar molt el seu procés per a l’aprovació.
17

 Per tant, l’actualitat del 

document ha afavorit l’abandonament, el dany o la desaparició d’aquest 

patrimoni abans de la seva entrada en vigor. Alhora, tot i la seva aprova-

ció, no ha estat suficient perquè alguns exemples com les teules de can 

Tivet, siguin netejades o restaurades com cal i es va augmentar el seu 

deteriorament. Observam per tant com el catàleg no ha complert la seva 

funció, ja que tot i les exigències i recomanacions que estableix, aquestes 

no sempre són escoltades.  

Pel que fa a la recuperació i posada en valor d’aquest patrimoni cal des-

tacar una casa, la qual també disposa de teules pintades. L’interès 

d’aquesta és que no es tracta de teules històriques, sinó que aquestes 

s’han elaborat en una recent rehabilitació de l’immoble. D’una banda 

resulta interessant veure com encara ha perdurat (tot i que sols sigui a 

través d’un exemple aïllat) aquesta tradició. Però aquestes teules estan 

desprovistes del seu valor d’autenticitat al no fer ús de la mateixa tècnica 

___________ 

16
 El seu nom és Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni 

arquitectònic del terme municipal de Mancor de la Vall.  
17

 L’aprovació inicial del catàleg no es va produir fins el gener de 2015.  
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i incorporar nous elements iconogràfics. Alhora aquest conjunt està des-

provist del simbolisme que si tenien les teules pintades.  

5. Consideracions finals  

Per acabar aquesta comunicació, presentam, a mode de cloenda, unes 

breus consideracions finals sobre el tema aquí abordat.  

Falta de documentació d’aquest patrimoni  

Com bé s’ha exposat les teules pintades no han generat un gran nombre 

d’obres per part de la historiografia, per la qual cosa hi ha encara casos 

per documentar, com els exemples de Mancor que ara aquí han quedat 

recollits. Aquest és sols un primer treball d’aproximació i calen encara 

nous treballs que completin i aprofundeixin en aquesta qüestió.  

Constatació de pèrdues patrimonials 

Amb la realització del present treball es pot deixar constància clara de 

que en el cas de les teules pintades hi ha hagut una notable pèrdua patri-

monial, ja sigui per les teules pintades que hi hauria però que no s’han 

conservat, com per les pèrdues i el malbé que pateixen alguns dels exem-

ples conservats.  

Necessitat de posar en valor aquest patrimoni  

Hi ha encara una manca de conscienciació cap a les teules pintades, ja 

sigui per desconeixement de les mateixes, o bé per aquells que si les co-

neixen, no les aprecien com pertoca. 

Aplicació dels instruments de protecció i gestió  

De poc serveix disposar d’una figura com el catàleg municipal de patri-

moni, si després aquest instrument, que serveix per a protegir els béns 

immobles i donar indicacions per a la seva gestió, no s’aplica com cal. 

Consideram per tant, que és necessàri una reactivació del catàleg, que 

porti a l’aplicació de les seves indicacions. 
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ESTADÍSTICA ESCOLAR CURS 1924-25. EL CAS CONCRET DE 

LES ESCOLES PÚBLIQUES DE MANCOR 

Antoni Aulí Ginard (AMEIB) 

Aina Maria Torres Flores (AMEIB) 

Joan Pons Julià 

INTRODUCCIÓ 

L’escola pública del curs 1924-25 era una escola pobra, infradotada 

quant a recursos materials i humans, i molt minsa en formació del profes-

sorat. Les taxes d’escolarització no arribaven al 50% de la població in-

fantil entre els sis i els dotze anys; amb un desequilibri important entre la 

matrícula d’ambdós sexes.  

L’Estat espanyol d’aleshores, amb el rei Alfons XIII, estava governat 

sota la dictadura de Primo de Rivera. El paper que l’església exercia so-

bre l’escola, era aclaparador: intentava tenir el control de l’educació in-

fantil per exercir una important influència social, amb moltes congrega-

cions dedicades a la tasca educativa i amb nombroses mesures de control 

sobre l’ensenyament primari a les escoles públiques. El general Primo de 

Rivera transformà l’educació en un vehicle ideològic del seu règim en 

què el patriotisme i la religió eren els valors essencials. Però, a la vegada, 

era necessària la convergència entre els interessos eclesiàstics i la cons-

trucció d’un estat fort i obert, decidit a adoptar alguns trets d’altres estats 

europeus més moderns, fet que reclamaven els sectors més laics de 

l’estat. Una de les majors crítiques contra la dictadura de Primo de Rivera 

era l’abandonament de les tasques culturals i l’enfrontament del seu rè-

gim amb els homes de ciència. Altres països veïns criticaven aquest go-

vern per ser reaccionari i obscurantista. 

En aquest primer terç del segle XX, els processos de modernització soci-

al i econòmica formaven part d’una societat amb una gran voluntat de 

progrés, immersa en la tecnificació social i econòmica, la industrialitza-

ció, la utilització de l’automòbil, del telèfon, del gramòfon, de la ràdio, 

de l’electricitat. Tot això, fonamentant-se en una estructura escolar anqui-

losada, a un país on una immensa majoria dels seus habitants eren anal-

fabets. Al mateix temps havia sorgit una elit cultural d’elevat nivell i que 

va conformar una etapa intel·lectual extraordinària. Es vivien moments 
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de forts contrasts atès que, per una part, era una societat aferrada al passat 

i segrestada pel caciquisme a les zones rurals i, per altra, es convivia amb 

una societat moderna i modernitzadora que mirava a l’exterior. 

A partir de la publicació de l’Estatut General del Magisteri de 1923, al-

guns mestres varen dirigir els seus escrits al govern a través de 

l’Associació Nacional del Magisteri sol·licitant les reformes imprescin-

dibles per millorar la penosa situació de l’ensenyament primari al país. 

Les baixes taxes d’escolarització, juntament amb un absentisme escolar 

que en alguns moments de l’any superava el 70%, suposaven una situació 

que, malauradament, els docents havien d’enfrontar amb unes remunera-

cions molt baixes i una manca de formació que només podia ser salvada 

amb molta il·lusió i esforç per part seva i que feia de la professió de mes-

tre/a una tasca purament vocacional.  

Els principals problemes amb els quals s’enfrontaven els professionals de 

l’educació eren a grans trets: 

1.- El baix nivell salarial amb què els mestres i les mestres es veien obli-

gats a viure, en un ambient d’autèntica misèria. 

2.- La poca quantitat de mestres disposats a exercir la seva professió en 

condicions tan execrables. 

3.- La poca atenció a la formació dels mateixos mestres degut a l’escassa 

formació acadèmica a la qual tenien accés. 

4.- La manca de reconeixement a la importància de la seva tasca, a causa 

del desprestigi que tenien els estudis de magisteri de l’època i les poques 

perspectives de futur. 

5.- La pobresa de l’Escola en els aspectes materials, a causa de les males 

condicions dels edificis, dels mobiliaris i dels materials amb els quals 

havien de treballar. 

6.- Les taxes d’escolarització, com ja hem dit, solien ser inferiors al 50% 

de la població infantil, amb un gran absentisme escolar estacional. 

7.- Absència d’un programa pedagògic que servís per unificar els ense-

nyaments que impartien els mestres i afavorís que abandonessin els apre-

nentatges memorístics i rutinaris, en lloc de despertar l’interès per part 

dels seus alumnes. 
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La llei que regia l’educació en aquells moments era la llei Moyano (Llei 

d’instrucció pública del 9 de setembre de 1857). Segons aquesta llei, el 

primer ensenyament es dividia en elemental i superior. L’elemental cons-

tava de 6 cursos i era obligatori des dels 6 fins als 9 anys, essent gratuït 

per als pares que no ho poguessin pagar, mitjançant un certificat del ca-

pellà i visat pel batle. Els estudis comprenien la doctrina cristiana impar-

tida pel capellà i que era primordial. Per passar a l’ensenyament superior 

era necessari tenir 9 anys i haver aprovat en un examen general, la primà-

ria elemental completa. Les escoles eren unitàries, per tant, acollien un 

nombre important d’alumnes de diferents edats i nivells. S’hi ensenyaven 

quatre principis metodològics molt bàsics però amb molta mancança de 

material escolar. En aquestes condicions es feia molt difícil obtenir uns 

mínims resultats pedagògics, encara que s’evidenciava que millorar el 

nivell cultural dels ciutadans, no era una de les preocupacions prioritàries 

dels governants. 

Dins aquest context educatiu tan desfavorable, la Direcció General de 

l’Ensenyament Primari publicava al BOE de dia 23 de gener de 1925 una 

reial ordre sobre l’elaboració d’una estadística d’edificis, mobiliari i ma-

terial de totes les escoles públiques de Primer Ensenyament en l’àmbit 

nacional. L’objectiu principal d’aquesta gran tasca estadística era conèi-

xer la realitat educativa des de múltiples òptiques com els edificis, el mo-

biliari i el material de les escoles nacionals d’ensenyament primari que 

estaven sostingudes amb doblers públics amb la clara intenció d’impulsar 

un millora de l’educació i, sobretot, amb la voluntat d’apropar-se a les 

maneres modernes i laiques de molts països europeus. Aquesta estadísti-

ca comprenia la part econòmica i administrativa sobre el nombre 

d’escoles, matrícula i assistència escolar utilitzant uns fulls editats per 

“El Magisterio Español” que es rebien a les escoles i que els docents 

havien d’emplenar. Les estadístiques eren diferents si es tractava d’una 

escola unitària o graduada en què, a més del nombre d’alumnes matricu-

lats, la mitjana d’assistència, l’estat de l’edificació, de les dependències i 

dels serveis, de l’habitatge dels mestres, de les condicions de l’aula i el 

seu mobiliari, com es demanava a les escoles unitàries, s’especificava si 

tenien altres instruments com per exemple projector, cinematògraf o al-

tres estris de l’època. 
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Aquesta documentació, signada pels mestres i les mestres, es remetia al 

Cap de la Secció Provincial i, després, a la Direcció General (Secció de 

Publicacions i Estadístiques) del Ministeri en un termini de 23 dies. Els 

mestres propietaris, interins o substituts eren els responsables de 

l’acompliment d’aquesta obligació. En el cas que les escoles estassin 

tancades eren els inspectors d’ensenyament els que estaven obligats a 

recopilar la informació i complimentar les dades. Posteriorment, la secció 

de Publicacions i Estadístiques feia un resum general de les dades reco-

llides preparant-les per a la seva publicació oficial.Amb aquesta comuni-

cació volem detallar i comparar totes les dades que donaren les mestres i 

els mestres de les escoles unitàries de Mancor durant el curs 1924-25. 

Així, l’objectiu és fer una aproximació, un esbós, de la realitat que visqué 

tota la comunitat educativa en aquell moment, molt allunyada de la reali-

tat europea, valorant, sobretot, les 

ganes, la força i la il·lusió d’aquests 

homes i dones, personatges “secun-

daris”, que tot i l’adversitat, vivien 

intensament la seva professió en el 

dia a dia. 

LES ESCOLES 

A Mancor, durant el curs escolar 

1924-25, hi havia dues escoles pú-

bliques:  

1) Escola Unitària de Nins  

 Full estadístic  de l’Escola  

                Unitària de Nins de  

               Mancor de la Vall 1924-1925
1
 

L’edifici escolar era propietat 

d’Onofre Alba Moranta. Es va cons-

truir l’any 1918 i el lloguer anual era de 150 pessetes. No disposava de 

pati ni d’aigua corrent i únicament comptava amb un excusat. La sala de 

___________ 

1
 AMEIB – ARXIU– SECCIÓ ADMISISTRATIVA – ESTADÍSTICA 1924-1925 – 34 

D4-1. 
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classe, situada al primer pis, tenia una superfície de 60,8 metres quadrats 

i una alçada de 3,35 metres. Disposava de tres finestres situades a un late-

ral de la sala, que estava orientada cap al sud-est. 

El mobiliari escolar estava en males condicions. Constava de vuit pupi-

tres de tres places i vuit de dues persones. Per tant, la capacitat total de la 

classe era de seixanta alumnes. Segons l’informe del mestre: 

La sala de clase es pésima y el moblaje, excepción hecha, de las biperso-

nales, es detestable.  

La casa del mestre estava en condicions deplorables. 

La matrícula del curs 1923-24 havia estat de 62 nins i l’assistència mitja-

na, de 51,37 alumnes, re-

presentava un percentatge 

del 82%, molt elevat per 

l’època. 

2) Escola Unitària de Ni-

nes  

L’edifici escolar, propietat 

de Margalida Sintes, fou 

construït l’any 1909 i amb 

un cost anual de 125 pesse-

tes en concepte de renda. 

No disposava de pati ni 

d’aigua corrent i tenia un 

excusat.   

Full estadístic de l’Escola Uni-

tària de Nines de Mancor de la 

Vall 1924-1925
2 

La sala de classe es trobava 

al primer pis de l’edifici i 

estava orientada cap al 

nord. Amb unes dimensions 

___________ 

2
 AMEIB – ARXIU– SECCIÓ ADMISISTRATIVA – ESTADÍSTICA 1924-1925 – 34 

D4-1. 
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de 40 metres quadrats i una alçada de sostre de 3,5 metres, comptava amb 

tres finestres laterals 

El mobiliari estava en bon estat i estava compost de: setze pupitres de 

dues places i dues taules amb vuit cadires. Hi cabien un total de quaranta 

alumnes. 

No disposava de casa per a la mestra.                     

La matrícula del curs 1923-24 havia estat de 60 nines i l’assistència mit-

jana diària a classe de 38. 

EL MESTRE I LA MESTRA 

Josep Misser i Banchs
3
 

Nascut a Canet de Mar dia 31 de juliol de 1887. Mestre Superior de Pri-

mer Ensenyament (04-08-1915). 

Detall del full de servei del mestre 

El seu primer destí com a mestre interí fou a una escola de Barcelona on 

exercí de 1909 a 1913 amb el títol de mestre elemental. Després de pas-

sar per les escoles de Palamós i Pineda, l’1 de juliol de 1924 prengué 

possessió de l’Escola Unitària de Nins de Mancor de la Vall gràcies a una 

permuta amb el mestre Manuel Caballer Ribera. Es tractà d’una mesura 

de represàlia imposada pel Govern de Primo de Rivera, per tractar-se 

d’un mestre amb un fort sentiment catalanista fet palès a les seves clas-

___________ 

3
 AMEIB – SECCIÓ ADMISISTRATIVA – PERSONAL. Expedient del mestre Josep 

Misser Banchs. 
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ses.
4
 Va ser mestre de l’Escola durant 5 cursos escolars complets.  

Durant la seva estada al municipi, va ser tinent de batle de l’Ajuntament 

des del 26 de gener fins al 16 d’abril de 1930.
5
 Tot i que va començar el 

curs 1929-1930 al centre, el 31 de març, va cessar com a mestre de 

l’Escola Unitària.
6
 Durant la seva trajectòria professional i fins al 1930: 

 ... Tiene concedidos un voto de gracias de R.O.; cinco de la 

Inspección de Primera Enseñanza y catorce de diversas Juntas locales. 

Posteriorment i, mitjançant un trasllat, s’incorporà a l’Escola de Llinars 

del Vallès (Barcelona). 

El 29 de maig de 1930, ja a Catalunya, va rebre un homenatge dels seus 

antics alumnes de Pineda de Mar. El programa d’actes, escrit en català de 

l’època, fou el següent:
7
  

1.- Arrivada de l’excels mestre Josep Misser, en el tren de les 9·30 del 

matí, a on seran a esperar-lo els ex-deixebles i amics. 

2.- Acompanyament per el públic fins a la Plaça de Catalunya, a on se-

ran cantades dues cançons per el Chor “Els Cantaires de Pineda”. 

3.- La “Joventut Sardanística”, contribuirà a dita festa desgranant a 

continuació la “Cobla Llevantina” una audició de sis sardanes. 

4.- Seguidament un ápat en el que hi podran asistir-hi tots els que simpa-

titzin en aquesta festa d’homenatge. 

5.- Ofrena d’un pergamí a les 4 de la tarda, al distingit Professor Josep 

Misser. 

Es donaran alguns parlaments alternats amb cançons que interpretarà el 

Chor “El Cantaires de Pineda”. 

La festa estarà presidida per l’homenatjat i per el digne Batlle de la po-

blació Senyor Serra i Moret. 

Dit acte tindrà lloc a la nostra Plaça de Catalunya. 

___________ 

4
 Ferrer Costa, J; Pujades Marquès, J.: Pineda en el temps. Ajuntament de Pineda de 

Mar, 1998. 
5
 Revista Montaura. Núm. 3. juliol 1988. Imatges d’ahir. Biel Fiol. 

6
 Document Oficial signat pel batle de Mancor Pau Mora. 

7
 Arxiu Municipal de Pineda de Mar. Programa d’actes. 
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Després d’exercir a Llinars del Vallès i a una altra escola de Barcelona 

(1934), durant el procés de depuració del magisteri a Catalunya (a partir 

de 1939), fou també acusat de catalanista i sancionat amb el trasllat a una 

altra província. El 5 de novembre de 1940, va prendre possessió a 

l’Escola de Villaverde de la Abadía (Lleó) on romangué fins al 4 de 

desembre de 1944 que tornà a Barcelona.
8
 

Va morir dia 22 d’agost de 1952 a Llinars del Vallès. L’Ajuntament de 

Pineda de Mar, per decret de batlia de 24 de maig de 1999, va atorgar el 

nom de carrer Josep Misser i Banchs, mestre, a un nou vial de la població 

per recordar la tasca educativa desenvolupada a Pineda de Mar.
9
 

Joana Vicens Martorell
10

 

Nascuda a Palma dia 9 d’octubre de 1895. Mestra Superior de Primer 

Ensenyament (12-01-1915). 

El seu primer destí com a mestra interina va ser a l’Escola Unitària de 

Nines desa Pobla  on va exercir de l’1 de setembre de 1915 al 15 d’abril 

de 1916. 

Després d’exercir a l’escola de Llucmajor (curs 1916-1917) no 

s’incorporà de bell nou a la feina, com a mestra substituta, a l’Escola 

Unitària de nines de Mancor fins a l’1 d’agost de 1922. Va ser mestra de 

l’Escola durant 6 cursos escolars complets. A mig curs 1928-1929 (ge-

ner) va passar a l’Escola de Zulema-Alcalà del Júcar (Albacete). Més 

endavant, va tornar a Mallorca el 1933 per exercir a l’Escola de Goret 

Vell (Santanyí). 

Durant els anys de la Guerra Civil, essent mestra de Sa Cabaneta (Mar-

ratxí), fou sancionada durant els processos de depuració del magisteri i 

acusada de simpatitzar amb el Front Popular, ser antireligiosa i actuar de 

forma dura i descuidada com a mestra. 

___________ 

8
 Ferrer Costa, J; Pujades Marquès, J.: Pineda en el temps. Ajuntament de Pineda de 

Mar, 1998. 
9
 Francesc Roldán Sánchez. Arxiver Municipal de Pineda de Mar. 

10
 AMEIB – SECCIÓ ADMISISTRATIVA – PERSONAL. Expedient de la mestra 

Joana Vicens Martorell. 
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Detall del full de servei de la mestra 

El 3 d’agost de 1937, la Comissió Depuradora Provincial proposà la seva 

suspensió d’ocupació i sou. El 30 d’octubre del mateix any van presentar, 

per unanimitat, la proposta de separació definitiva del servei i baixa a 

l’escalafó del magisteri. 
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PRIMAVERA DE 1917 A LES ESCOLES DE MANCOR DE LA 

VALL 

Miquel Jaume i Campaner 

A la memòria d’Arnau Amer Sastre 

Introducció 

Entre els quatre mesos mal comptats que van des del 4 de març al 17 de 

juliol de 1917, les escoles de Mancor de la Vall van tenir un protagonis-

me dins el món educatiu de Mallorca que ningú hagués pogut imaginar 

una desena d'anys abans. Cap a l’any 1910, l’Escola de Nins estava a 

càrrec d'un mestre baldat que li deien “en clofa d'ou” i que, segons con-

fessava un antic alumne, amb ell “no apreníem res, ni mos ensenyava 

res”.
1
 L’Escola Pública de Nines funcionava millor amb el govern, des de 

1895, de la mestra Margalida Sintes Carbó, encara que el reconeixement 

a la seva tasca no traspassava els límits del llogaret de Mancor o, a tot 

estirar, del municipi de Selva del qual era dependent. La incorporació a 

l’Escola de Nins del mestre Manuel Caballer Ribera, l’estiu de 1915, 

coincidint amb l’arribada de Joan Capó Valls de Padrinas a la inspecció 

de Balears, va significar una dinamització de la vida escolar a Mancor 

que va culminar l’any 1917 amb l’organització d'una festa de la infància 

(4 de març), l’acte de col·locació de la primera pedra d'unes noves esco-

les (28 de maig) i la visita col·lectiva dels mestres de la zona d'Inca a les 

escoles públiques de Mancor que eren presentades com a modèliques per 

l’inspector Joan Capó (17 de juliol). Com eren aleshores aquestes esco-

les? Com ensenyaven els seus mestres? Què tenien d’especial, mestres i 

escoles, per ser considerades exemplars? Aquestes són les preguntes que 

intentarem contestar en aquesta comunicació. 

L’Escola de Nines i la mestra Margalida Sintes 

L’Escola Nacional de Nines de Mancor era unitària i inicialment va estar 

ubicada al núm. 6 del carrer de Sant Joan, a un local que no reunia les 

condiciones higièniques adequades per a l’ensenyament. La seva mestra, 

___________ 

1
 Jaume Gual i Móra. Gent de ca nostra. Mancor de la Vall. Homes i dones que han fet 

poble. Palma: Documenta Balear, 2010, p. 22. 
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Margalida Sintes, va informar d’aquesta situació a la Junta Provincial 

d’Instrucció Primària (JPIP) que, el dia 11 de gener de 1904, va manar a 

l’Ajuntament de Selva que es fessin les reformes necessàries sota la su-

pervisió del metge titular del poble.
2
 Davant la negativa dels propietaris 

del local a fer la reforma convinguda, l’Ajuntament va optar per canviar 

de local i el dia 17 d’abril d’aquell mateix any va acordar que l’escola es 

traslladés al primer pis del núm. 11 del carrer de Biniarroi. Prèviament, 

aquest local havia estat objecte d’una inspecció sanitària a càrrec del 

metge Miquel Rigo que certificava que reunia “condiciones óptimas para 

poder servir de local escuela”.
3
 L’escola va passar, doncs, a estar ubicada 

al primer pis d’aquest edifici del qual era propietari Antoni Coll Móra, 

marit de la mestra Sintes, amb qui vivia a la planta baixa.
4
 

L’edifici on es va instal·lar la nova escola de nines era prou gran per con-

tenir les set peces que tenia l’habitatge de la mestra i per acollir les tres 

aules de què constava l’escola, una de 10 x 4 m i dues de 4 x 4 m i totes 

tres de 3,50 m d’alçària.
5
 Coneixem aquestes i altres característiques físi-

ques de l’escola per un informe de la inspecció d’octubre de 1914 i per 

un formulari que va omplir l’any 1925 la mestra Joana Vicens Martorell 

per col·laborar a una estadística sobre edificis, mobiliari i material de les 

escoles públiques.
6
 Són documents una mica freds si els comparem amb 

la descripció que en va fer el professor i periodista Rafel Ramis Togores 

el maig de 1917, precisament quan l’escola va ser presentada pel profes-

sor de pedagogia Francesc Bello i per l’inspector Joan Capó com un mo-

___________ 

2
 Arxiu Municipal de Selva (AMS). Actes de la Junta Local d’Instrucció Pública (JLIP), 

caixa G 826. 
3
 Certificat del metge Miquel Rigo signat a Selva el dia 2 de març de 1904. AMS, caixa 

G 826. 
4
 Tomeu Ripoll Pou. “Margalida Sintes Carbó (Villacarlos, Menorca, 1873 - Palma, 

1963). Sa mestra Sintes (Mancor, 1895-1933)”, Montaura, núm. 115, primer trimestre 

2016, p. 24. 
5
 Informe de la visita ordinària de la inspecció realitzada el dia 28 d'octubre de 1914. 

Expedient de la mestra Margarida Sintes que es conserva a l’Arxiu Museu de 

l’Educació de les Illes Balears (AMEIB).  
6
 Veg. en aquest mateix volum la comunicació d’Antoni Aulí, Aina M. Torres i Joan 

Pons “Estadística escolar curs 1924-25. El cas concret de les escoles de Mancor”. 
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del digne de ser imitat.
7
 L’aula de classe era descrita així pel periodista: 

Figuraos la impresión que produce penetrar en una sala bastante grande con luz y venti-

lación abundante y de cuyas paredes han desaparecido aquellos mapas de colores chi-

llones, aquellos carteles tétricos. 

La pared tiene una tonalidad ocre claro y en la parte inferior un friso más oscuro, por 

encima del cual una greca recorre toda la habitación. 

Por todo decorado unos sencillos cuadros que encierran fotograbados artísticos, algunos 

de ellos reproducción de cuadros célebres, y junto a la mesa de la maestra (que no tiene 

tarima), en un estante, la Venus de Milo. 

En el testero hay dos bellos cuadros: uno de Jesús crucificado y otro de don Alfonso 

XIII. 

Y por todas partes flores y plantas verdes: en la mesa de la maestra, en los huecos de las 

ventanas, en los rincones, hasta una maceta hay colgada en el centro de la sala. 

Y los tinteros y los jarros de flores y las escupideras son de loza imitando la obra de 

Talavera y de Manises; una preciosidad. 

El mobiliario, todo mesa-bancos bipersonales, modernos, tiene un color amarillo de 

muy buen efecto y en un rincón hay una colección de mapas que recuerda el antiguo 

menaje y al observarlo yo, se me contestó: No haga caso. Esto ha de desaparecer. 

Y en las ventanas claros visillos tamizan la luz.
8
 

Des del dia 20 de febrer de 1895 l’escola estava a càrrec de la mestra 

menorquina Margalida Sintes que havia obtingut la plaça per oposició. 

Nascuda a Es Castell, abans Villacarlos, el dia 24 de desembre de 1873 

era la primogènita dels deu fills que tingué el matrimoni Bartomeu Sintes 

Ameller, natural d’Alaior l’any 1839, i Maria Llucia Carbó, nascuda a Es 

Castell l’any 1848.
9
 

El setembre de 1890 va ingressar com a pensionista al Col·legi de la Pu-

___________ 

7
 Rafael Ramis Togores (1893-1973) va obtenir el títol de mestre elemental a la Normal 

de Balears l’any 1909 i el títol superior a la Normal de Barcelona l’any 1911. Des de 

1915 va ser professor auxiliar interí de la Normal de Balears impartint l’assignatura de 

Física. Després de l’aixecament franquista va ser depurat i sancionat amb la separació 

definitiva del servei i baixa a l’escalafó (1937). Després de la revisió del seu expedient 

de depuració l’any 1941 va ser reposat en el seu càrrec de professor auxiliar de la Nor-

mal. 
8
 Rafael Ramis Togores. “Un día en Mancor. Los trabajadores ignorados”. La Almudai-

na, 19 maig 1917. 
9
 Antoni Guasch Bosch a la web https://gw.geneanet.org/aguasch?n=sintes+carbo 

&oc=&p=josep 

https://gw.geneanet.org/aguasch?n
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resa de Palma on estava ubicada l’Escola Normal de Mestresses de Bale-

ars. Tres germanes seves, Francesca (n. 1883), Eulàlia (n. 1888) i Ben-

vinguda (n. 1893) seguirien el mateix camí i cursarien amb èxit els estu-

dis de magisteri a la Normal de la Puresa.
10

 El dia 23 de juny de 1893 va 

passar l’examen de suficiència amb la qualificació d'excel·lent que li 

donava opció a tenir el títol superior de mestra.
11

 Després de mig any 

exercint a l’Escola Nacional Mixta de Garrigoles (Baix Empordà, Giro-

na), des del 13 setembre 1894 fins al 19 febrer 1895, va aconseguir per 

oposició la plaça de mestra a l’Escola Unitària de Nines de Mancor de la 

Vall on va prendre possessió el dia 20 de febrer de 1895. No va tenir altre 

destí professional fins a la seva jubilació, esdevinguda el dia 24 de 

desembre de 1933, després de 39 anys, 2 mesos i 27 dies de servei. Amb 

tot, des del 7 de febrer de 1922 va deixar d'exercir la docència "por impo-

sibilidad física" i va ser substituïda per diverses mestres. Aquesta impos-

sibilitat física, la naturalesa del qual no hem pogut esbrinar, no li va im-

pedir participar activament en el llarg procés per assolir la independència 

municipal de Mancor (1924-1928).
12

 

El professor Bartomeu Ripoll, que és qui millor coneix la trajectòria vital 

de la mestra, la caracteritza amb aquests termes: “Dª Margalida era dona 

d'empenta, molt decidida i enèrgica, que s'aficava en cos i ànima en allò 

en què creia. La seva actitud personal es traduïa en gestos i actes, que a 

vegades provocaven rebuigs i remugs en aquells esperits empoquits del 

poble del XIX finisecular, tallat amb tradicions tancades que avui fan 

riure: era una dona avançada”.
13

 Tot i la seva energia i dinamisme va 

estar sovint delicada de salut i per això va haver de deixar la docència 

quan només tenia 48 anys. Per alguna malaltia desconeguda per a nosal-

tres, el desembre de 1903 va haver d’absentar-se de l’escola dos dies a la 

___________ 

10
 Maria Luisa Canut; José Luis Amorós. Maestras y libros, 1850-1912 : la primera 

Normal femenina de Baleares. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2000, p. 253. Hi 

ha foto de dues de les germanes Sintes Carbó. 
11

 De la promoció de 1893 van aprovar quaranta-tres mestres de les quals trenta van 

obtenir el títol elemental i tretze, el superior. El títol de mestra li va ser expedit el dia 18 

de setembre de 1894 Veg. Maria Luisa Canut; José Luis Amorós. Maestras y libros … 

p. 104. 
12

 Tomeu Ripoll Pou. “Margalida Sintes Carbó …”., p. 27-28 
13

 Id., p. 24. 
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setmana seguint les recomanacions del metge de Selva, una absència que 

va provocar que la JPIP demanés al president de la JLIP “que ordene a 

dicha maestra que en lo sucesivo no abandone dicha escuela y que en 

caso de no poder continuar en el desempeño de su misión que instruya 

expediente de substitución por imposibilidad física”.
14

 Cap al final del 

mes de gener la mestra comunicava a la JLIP que la seva germana Fran-

cesca, també mestra, s’havia ofert com auxiliar gratuïta i demanava auto-

rització per admetre-la com a tal. La petició, després d’una consulta a la 

JPIP, va ser denegada perquè la normativa no contemplava la possibilitat 

d’admetre amb caràcter oficial mestres auxiliars “en la forma en que se 

solicita”.
15

 Extraoficialment, però, quan Sintes no es trobava bé va comp-

tar temporalment amb l’ajuda d’alguna de les seves germanes mestres, 

Francesca i Benvinguda, i, fins i tot, del seu marit, que no era mestre.
16

 

Aquest “absentisme” va ser denunciat pel mestre Manuel Caballer a la 

inspecció i a la JLIP a començament del curs 1921-22. Antoni Maria No-

guerol Torres, vocal aleshores de la JLIP, que abans havia presidit en 

qualitat de batle de Selva, i que també era mestre d’escola,
17

 va sortir en 

defensa de la mestra i va declarar que “durante el tiempo que estuvo al 

frente de la Alcaldía o sea hasta el diez y nueve de Agosto último la es-

cuela nacional de niñas de Mancor a cargo de la Maestra denunciada es-

tuvo siempre atendida con […]ceso pues jamás se notó en ella falta ni 

deficiencia alguna y que en veinte y tres de Junio último fue propuesta 

por dicha Maestra a la Junta local e Inspectora su hermana Dª Bienvenida 

Sintes, para que la sustituyera con motivo de una enfermedad que le 

___________ 

14
 Ofici de la JPIP signat el dia 16 de gener de 1904. AMS, caixa G 826. 

15
 Ofici de la JPIP adreçat a la presidència de la JLIP en data de 3 de març de 1904. 

AMS, caixa G 826. 
16

 Una antiga alumna contava: “A ses nines petites mos feia escola es seu home, li aju-

dava, i després passàvem a ella”.  

Jaume Gual Móra. “Entrevista: Catalina Vicens Mateu, ‹Sa Comare de Mancor›”. Mon-

taura, núm.5, gener 1989, p. 16. 
17

 Noguerol va ser mestre a Petra on l’any 1931 va ser qui va posar la bandera republi-

cana a l’Ajuntament. L’any 1933 estava afiliat a la Societat Balear de Treballadors de 

l’Ensenyament, sucursal de la FETE a les Balears, per la qual cosa l’any 1937 va ser 

sancionat amb “separación definitiva del servicio y baja en su escalafón de maestro”. 

Veg. Santiago Miró. Maestros depurados en Baleares durante la Guerra Civil. Palma: 

Lleonard Muntaner, 1998, p. 56-57.  
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aquejaba lo cual fue aceptado por unanimidad por esta Junta por creer 

reúne todas la buenas cualidades de su hermana y desde dicha fecha co-

mo también desde mucho tiempo antes la Sra. Dª Bienvenida Sintes ha 

estado trabajando en la escuela denunciada colaborando con su hermana 

al ímprobo trabajo pedagójico (sic) que desde que está al frente de su 

escuela ha ido siempre desarrollando…”.
18

  

La feina de Margalida Sintes va ser sempre molt ben valorada pels ins-

pectors que van visitar la seva escola: Josep M. de Barcia Gómez (1895-

1899), Andreu Morey Amengual (1902-1909), Manuel Rueda González 

(1913-1915) i Joan Capó Valls de Padrinas (1915-1922). L’inspector 

Morey valorava tant la seva tasca que creia que Margalida Sintes figura-

va “honrosamente en primera línea entre el profesorado balear”.
19

 L’any 

1915 Joan Capó la felicitava amb aquest termes: “Con verdadera satis-

facción he visitado esta escuela nacional de niñas y he comprobado el 

estado brillante de su vida escolar. El orden y disciplina, el bien estudia-

do aprovechamiento del tiempo, la orientación pràctica y de aplicación a 

la vida que se da a toda enseñanza y el empleo de procedimientos natura-

les y atractivos, son medios excelente de que se vale la Sra. Dª. Margarita 

Sintes para dar a sus numerosas alumnas una educación verdaderamente 

fundamental. Por ello me complazco en consignar aquí mi entusiasta y 

sincera felicitación. El inspector. Juan Capó. Mancor. Selva 11 de dici-

embre de 1915”.
20

 Dos anys més tard escrivia aquest informe: “Con Ma-

estras como la Sra. Sintes pronto será un hecho el resurgimiento de los 

pueblos de España. Tan notables son los trabajos que en su escuela vie-

nen realizándose que haremos que todos los Maestros de la zona pasen en 

su próximo Retiro Pedagógico por este pueblo a fin de que lo que en él 

ha venido realizándose durante este curso sirva de estímulo y aliento para 

emprender una verdadera campaña regeneradora. Enhorabuena, Sra. Sin-

tes; y no desmayar; el camino es áspero pero la gloria es grande y bien 

___________ 

18
 Acta de la JLIP, 16 octubre 1921. AMS, caixa G 826. 

19
 Certificat signat per Andrés Morey el 1r de desembre de 1910. Expedient administra-

tiu de Margalida Sintes conservat a l’AMEIB. 
20

 Certificat signat per Joan Capó el 17 de desembre de 1915. Expedient administratiu 

de Margalida Sintes conservat a AMEIB. 
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vale la pena del sacrificio cuotidiano la satisfacción el deber cumplido”.
21

 

El professor Ramis Tugores també admirava profundament el que la 

mestra Sintes havia aconseguit. Escrivia en un dels seus articles: “En la 

escuela de niñas, desde la ejecución de trabajos manuales con cartón y 

papel hasta la construcción por medios rudimentarios de aparatos de físi-

ca y el coleccionismo botánico, pasando por el árida Álgebra y las her-

mosas concepciones de Dibujo, dejados al arbitrio de las ejecutantes el 

motivo ornamental y su posterior desarrollo, nada es desconocido por 

niñas de relativa corta edad”.
22

 

Els elogis a la mestra Sintes eren ben merescuts, ja que hi havia poques 

mestres a Mallorca que poguessin presentar un historial semblant al 

seu:
23

 organització d’una escola nocturna sense obtenir cap benefici eco-

nòmic, promoció d’una mutualitat escolar, lliçons de música a l’escola, 

vetlades literàries en què les nines recitaven poesies o representaven peti-

tes obres de teatre, ensenyament de la llengua francesa i catalana, excur-

sions escolars de periodicitat gairebé trimestral, celebració de diades o 

festivals escolars, realització de diaris de classe per part de les alumnes 

en què el dibuix tenia un paper important, presència considerable de lli-

çons de matèries científiques quan la gran majoria d’escoles de nines 

descuidaven aquest estudi i dedicaven prop de la meitat de l’horari esco-

lar a “costura”, és a dir, a labors com cosir i brodar, etc. 

El mestre Manuel Caballer i l’Escola de Nins 

Manuel Caballer Ribera va néixer a Barcelona dia 1 de març de 1886. Va 

fer els estudis de magisteri a l’Institut General i Tècnic de Girona on va 

obtenir el títol de mestre el dia 16 de novembre de 1908. Després d'un 

___________ 

21
 Informe de la visita ordinària de la inspecció realitzada el dia 12 de maig 1917, inte-

grat dins l’expedient administratiu de Margalida Sintes que es conserva a l’AMEIB. 
22

 Rafael Ramis Togores. “Por la Escuela Bella”. La Almudaina, juny 1917. 
23

 Per a una descripció més àmplia d’aquestes activitats veg. els dos articles de Tomeu 

Ripoll Pou “Margalida Sintes Carbó (Villacarlos, Menorca, 1873 - Palma, 1963). Sa 

mestra Sintes (Mancor, 1895-1933)”, Montaura, núm. 115, primer trimestre 2016, p. 

24-28; “Escola de nines de Mancor (Selva). Diario de clases. Curs 1917/1918”. Con-

ferència impartida per en Tomeu Ripoll Pou a la Sala de l’Ajuntament, dins dels actes 

per les Festes de Sant Joan, el dia 17 de juny de 2016. Montaura, núm. 116, segon tri-

mestre 2016, p. 19-22. 
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any i un mes d'interinatge, de l’abril de 1909 al juny de 1910, a l’Escola 

de Calders (Barcelona) va passar per oposició lliure a la de Gratallops 

(Tarragona) on va exercir des del 2 d'abril de 1913 fins al 10 de juliol de 

1915. El dia 11 de juliol de 1915 va prendre possessió de la plaça de 

mestre a l’Escola de Mancor de la Vall que va regentar fins al 30 de juny 

de 1924, data en què va passar per permuta a l’Escola de Pineda (Barce-

lona). Nou anys després, el setembre de 1933, va tornar a Mallorca per 

fer-se càrrec d'una secció de l’Escola Graduada d'Inca (curs 1933-34) i de 

la Unitària núm. 1 de la mateixa ciutat (curs 1934-35). El juny de 1935 

va tornar a l’Escola de Mancor que va regentar fins a la seva jubilació 

esdevinguda el dia 30 de juny de 1953.
24

 

Durant la guerra, Caballer va ser acusat d’aquests quatre càrrecs: a) Antes 

de la Dictadura entronizó Vd. en su escuela la Venus de Milo, retirando 

el Crucifijo, b) Durante el bombardeo de los aviones en Palma, tuvo Vd. 

hospedados en su casa a los Srs. Suñer, padre e hijo, y a la esposa de 

este, c) Ha sido V. desde hace años, de política izquierdista declarada, 

perteneciendo al Frente Popular y trabajando para éste en las eleccio-

nes, d) Ha mirado con desprecio y sorna las cosas religiosas aunque 

haya sido Vd. amigo del Sr. Cura-Párroco, que una cosa no quita la 

otra.
25

 En va sortir ben parat, d’aquestes acusacions, ja que la Comissió 

Depuradora no va proposar cap sanció. 

Quan l’any 1915, el mestre Manuel Caballer va arribar a Mancor l’Escola 

de Nins, estava a la casa núm. 6 del carrer de Sant Joan, al mateix vell 

local on abans de 1904 havia fet escola la mestra Sintes. Era una casa que 

l’Ajuntament de Selva havia llogat per 100 pta. anuals a la propietària 

Joana M. Rosselló Jaume,
26

 encara que el contracte de lloguer de dia 30 

de maig de 1909 estava signat en representació seva per Pere Joan Munar 

___________ 

24
 Expedient administratiu de Manuel Caballer conservat a l’AMEIB. 

25
 Santiago Miró. Maestros depurados … p. 168-171. A l’AMEIB es conserva el plec de 

descàrrecs de Manuel Caballer que m’han fet arribar generosament Antoni Aulí i Jaume 

Gual. A l’Archivo General de la Administración no es conserva l’expedient de depura-

ció. 
26

 Contracte d’arrendament conservat a AMS, caixa G 827. Tot i que una clàusula del 

contracte especificava que el lloguer era per sis anys, és a dir, que acabava un mes abans 

de l’arribada de Caballer a Mancor, hem suposat que es va prorrogar com estava previst 

a la mateixa clàusula. 
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Moranta, el seu marit. L’interior de l’escola, segons Ramis Togores que 

la va visitar l’any 1917, era encara millor que el de l’Escola de Nines del 

carrer de Biniarroi:  

Su escuela es aún un paso más gigantesco hacia la pedagogía moderna que el de la des-

crita. 

Sus paredes son de un tono azulado, también con su friso y su greca y sus visillos en las 

ventanas y sus plantas y flores y sus tinteros y jarros de Talavera. 

Pero han desaparecido por completo los bancos. Allí los niños tienen una silla cada uno 

y cada grupo de cuatro dispone de una mesa de las usuales, para escribir. Las sillas, de 

color amarillo igual que las mesas, recuerdan las líneas de las típicas de nuestra isla. 

En una de las paredes un cuadro del Rey y otro de la Virgen decoran la sala, junto con 

otros cuadros, copia de producciones célebres. 

El señor Cavaller (sic) ha invertido tres meses de trabajo en copiar en una tela de unos 

dos metros y medio por unos setenta centímetros un friso del Partenón, que ha colocado 

luego en una de las paredes e igual hará con otra.
27

 

La bellesa de la decoració de l’escola no es corresponia amb les deficièn-

cies d’un edifici que no reunia les condicions adequades per servir 

d’escola o, si més no, aquesta era l’opinió del mestre que, el setembre de 

1919, va decidir canviar de local sense demanar autorització a 

l’Ajuntament, com era preceptiu. La JLIP en sessió de dia 3 d’octubre va 

censurar aquest fet i va acordar per unanimitat lliurar una advertència al 

mestre per tal que s’atengués al compliment de la legislació vigent. Sem-

bla que, finalment, el mestre va convèncer la JLIP de la conveniència de 

trobar un local millor per a la seva escola. El cert és que el dia 16 de no-

vembre es va reunir la JLIP per estudiar la possibilitat de llogar una casa 

recentment construïda d’Onofre Alba Martorell, Gras, que estava situada 

al núm 10 de la plaça de la Concòrdia.
28

 El dia 29 de desembre ja se sig-

nava el contracte de lloguer d’aquesta casa per un espai de quatre anys i 

per un preu de 125 pta. anuals. El que es llogava per servir d’escola i 

casa-habitació del mestre era “todo el piso principal, la azotea que da en 

él mismo y con derecho a emplear el agua que sea necesaria para el con-

sumo de la cisterna que existe en la indicada casa”. Segons l’estadística 

___________ 

27
 Rafael Ramis Togores. “Un día en Mancor: los trabajadores ignorados”. La Almudai-

na, 19 maig 1917. Per una declaració de Caballer sabem que les despeses de 

l’ornamentació, més de cent duros, van ser a càrrec seu. 
28

 Actes de la JLIP. AMS, caixa G 826. 
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escolar del curs 1924-25, l’espai que es dedicava a aula ocupava una su-

perfície de 9,50 x 6,40 m, és a dir, un total de 60,80 m
2
. L’informe que 

per a aquesta estadística donava Josep Misser, que havia substituït a Ca-

baller, era categòric: les condicions higièniques de l’escola eren deplora-

bles, no tenia aigua corrent, no disposava de pati ni de jardí i no hi havia 

cap sistema de calefacció. Afirmava d’una manera contundent que “la 

sala de clase es pésima y el moblaje, excepción hecha de las bipersona-

les, es detestable”. L’habitatge del mestre, annex a l’escola, estava en 

“pésimas condiciones”, segons el mateix document.
29

  

És una mica xocant, a primer cop d’ull, que l’escola del carrer de Sant 

Joan pogués ser considerada com un exemple d’”escola bella”
30

 i que la 

de la plaça de la Concòrdia fos tinguda com “un modelo bajo todos sus 

aspectos pedagògico artístico e higiénico”.
31

 És sorprenent, sobretot, per-

què aquesta valoració la feien dos pedagogs que havien conegut de pri-

mera mà l’escola bella que havien intentat implantar Eladi Homs a Cata-

lunya i Gabriel Capó a Mallorca.
32

 Aquest darrer, germà de l’inspector 

Joan Capó Valls de Padrinas, l’any 1912 havia fundat un col·legi que 

precisament portava el mom de “La Escuela Bella” i que un periodista de 

Palma descrivia així: “Es espacioso, bien situado, en él irradia el sol en 

toda su extensión, bien ventilado, seco y, en fin, reúne todas las cualida-

des higiénicas apetecibles. Hermoso y bien amueblado despacho separa 

el aula de clases del jardín que servirá de lugar de expansión y de recreo 

a los escolares pudiéndose dedicar a una hora prefijada por el profesor a 

juegos escolares, para lo cual se han construido distintos e ingeniosos 

juegos propios de los niños. Pasamos luego a visitar el salón de clases. 

Hállase éste situado en una espaciosa sala amueblada por grandes hileras 

de bancos. Se destaca al fondo sobre un blanco entarimado la mesa del 

___________ 

29
 Veg. la comunicació d’Antoni Aulí, Aina M. Torres i Joan Pons “Estadística escolar 

curs 1924-25. El cas concret de les escoles de Mancor”. 
30

 Rafael Ramis Togores. “Por la escuela bella”. La Almudaina, juny 1917. 
31

 Acta de la visita de l’inspector de zona Joan Capó i una comissió de la JLIP de Selva 

realitzada el dia 23 de desembre de 1921 a l’escola de nins de Mancor. AMS, caixa G 

826. 
32

 Miquel Jaume i Campaner. “Infantívol : una revista d’enllaç entre les escoles de les 

Illes Balears (1920-1921). Comunicació a les XXIII Jornades d’Història de l’Educació 

dels Països de Llengua Catalana. Lleida, octubre de 2018. 
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profesor y en las paredes aparecen colgados carteles y todos los aparatos 

que requiere una “Escuela Bella”. Pasamos luego a una sala contigua en 

donde se hallan colocadas figuras geométricas, diversos ejemplares de 

minerales, vegetales y animales; todos bien coleccionados, en todo lo 

cual se nota la mano experta del profesor”.
33

 

És exactament en aquesta escola de Palma que pensava Rafel Ramis To-

gores quan tornava a ca seva després de visitar les escoles de Mancor el 

maig de 1917: “Al regresar yo a esta ciudad, mientras el tren corría a 

través de las campiñas, yo gozaba recordando el hermoso espectáculo 

presenciado y al hacerlo surgía ante mis ojos la figura de aquel maestro 

romántico y estudioso, aquel soñador que hiciera la primera tentativa 

para sustraer la escuela a su rutinarismo con la fundación de la hoy espi-

ritualmente desaparecida Escuela Bella, de aquel poeta que se llamara 

Gabriel Capó …”.
34

  

Poc temps després, Ramis va dedicar “cordialmente” a Manuel Cavaller 

(sic) un article que portava el títol “Por la escuela bella” que va escriure 

després de tornar a Mancor acompanyant els alumnes del seu company 

de claustre Francesc Bello, “pequeño filósofo, un poco pesimista”, pro-

fessor de Pedagogia a l’Escola Normal de Magisteri. Es tractava d’una 

excursió pedagògica, ja que l’objectiu dels professors era donar a conèi-

xer als estudiants de Magisteri l’organització i les realitzacions educati-

ves de les escoles de Mancor, com havia fet abans amb l’escola de Santa 

Maria regentada per Ramon Morey. Aquest mestre i l’inspector Joan 

Capó s’incorporaren més tard al grup excursionista. La presència de 

Capó estava ben justificada atès que, segons el professor periodista tan 

ben informat, va ser per la seva iniciativa i sota la seva direcció que 

s’havia realitzat “la implantación eficaz y definitiva de la Escuela Bella” 

a les escoles de Mancor, amb Manuel Caballer i Margalida Sintes, de 

Santa Maria amb Ramon Morey Antich, de Sant Joan amb Josep Rosse-

lló Ordines, de Sineu amb Miquel Riera Perelló i d’Artà, amb Andreu 

___________ 

33
 La Región, 26 agosto 1912, p. 2 El col·legi estava situat al c/ de la Pau, núm. 12, de 

Palma. 
34

 Rafael Ramis Togores. “Un día en Mancor. Los trabajadores ignorados”. La Almu-

daina, 19 maig 1917. 
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Ferrer Ginart.
35

 El mateix Caballer recordava anys després, en temps de 

guerra, que tots aquests mestres, esperonats per Capó, “cual quijotes de la 

enseñanza en aquellos dulces tiempos de paz social, nos impusimos la 

épica tarea de llevar un poco de limpieza, confort, elegancia, pedagogía y 

arte a nuestras tristes, pobres i desmanteladas locales-escuelas”.
36

 No 

tothom veia així les innovacions introduïdes per Caballer. L’any 1921, un 

informe de la inspecció qualificava d’antipedagògiques les taules de clas-

se adduint que “las hermosas mesas son unas mesas sencillas, ordinarias, 

de madera blanca barnizada, de tablero horizontal, cuadrada, todas de 

igual altura, higiénicamente desproporcionadas para los niños y con más 

apariencia de mesas de taberna que de mesas escolares”.
37

 

Aquest informe formava part de l’expedient que se li va obrir com a re-

acció a la denúncia que ell havia posat contra la mestra Sintes. Un mem-

bre de la JLIP, Antoni Maria Noguerol Torres, per defensar la mestra 

denunciada va contraatacar fent acusacions greus contra el mestre.
38

 Va 

sostenir que “la denuncia es infundada y solo hija de un caso de neuras-

tenia sobre el cual ya llamó durante el tiempo de su mando [quan Nogue-

rol era batle e Selva] la atención de la Dirección general de primera ense-

ñanza por tratarse de un caso peligroso para la primera enseñanza” i va 

proposar “que se le someta a un reconocimiento facultativo y se le abra 

un expediente en depuración de las faltas que haya cometido dicho Maes-

tro desde que tomó posesión del cargo de su escuela y que si tilde tiene la 

Junta local de primera enseñanza de esta villa es haber procedido con 

demasiada benevolencia respecto de él tolerándole ciertas infracciones a 

pesar de las indicaciones que les ha hecho como el cobrar retribuciones 

forzosas a los alumnos, dar clases extraordinarias cobrando cinco o diez 

pesetas mensuales, trasladarse de local sin previa autorización, maltratar 

a los muchachos que asisten a su escuela, verificar fiestas para recaudar 

fondos para la escuela e invertirlos en objetos de arte para su domicilio 

particular, dar las clases en dialecto catalán o mallorquín etc. etc.”. 

___________ 

35
 Rafael Ramis Togores. “Por la escuela bella”. 

36
 Plec de descàrrecs del mestre Manuel Caballer reproduït parcialment a Santiago Miró. 

Maestros depurados… p. 168-169. 
37

 “La escuela de niños de Mancor: un incidente”. 
38

 Acta de la JLIP de dia 16 d’octubre de 1921, AMS caixa G. 
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L’expedient va ser instruït per l’inspector Capó que, abans de conclou-

re’l, va decidir visitar l’escola de Caballer amb una comissió de cinc 

membres de la JLIP entre els quals hi havia el secretari que va aixecar 

acta del resultat de la visita. El dictamen de la comissió va ser aquest: 

PRIMERO que el local ocupado por dicha escuela es un modelo de aseo y buen gusto, 

lo cual hace que los niños se encuentren allí a satisfacción y adquieran el hábito del 

orden, aseo e higiene. 

SEGUNDO que a pesar de la numerosa matrícula de párvulos, es tal el orden y compos-

tura guardada por aquellos, lo mismo que por los demás escolares que llenan por com-

pleto el local, que con ello queda patentemente demostrada la disciplina escolar a que 

están sometidos, modelo en su género. 

TERCERO que examinados los del primer grupo sobre materias de gramática, aritméti-

ca, geometría, geografía y escritura, han demostrado todos ellos una suficiencia poco 

común en escuelas de la naturaleza y grado de la en que nos encontramos. Es digna de 

especial mención la pulcritud de los diarios escolares, presentados por los alumnos, en 

los cuales es de observar una nitidez, poco común y una carencia casi absoluta de man-

chones de tinta y falta de aseo, propia de la mayoría de escolares no sometidos una 

disciplina escolar especial cual lo es la de la escuela del Sr. Caballer demostrativa de 

que al par que dura e inflexible es dulce y les deleita aprendiendo, observándose esto en 

los finos trazos de las alegorías que en sus diarios escolares dibujan y que, de no reali-

zarse con el ánimo tranquilo se descubriría seguidamente en los finos trazos de aquellos. 

CUARTO que los demás grupos escolares de que se componen sus aulas se observa 

siguen una marcha gradual y progresiva sin que se descubra en ellos una desigualdad 

que denote descuido por parte del maestro en ninguno de ellos.  

QUINTO que el menaje escolar a pesar del tiempo de duración y uso que lleva ya en la 

escuela se encuentra limpio, bien cuidado y hermoso cual el primer día de su empleo sin 

manchones de tinta ni rayas cosas tan comunes en la escuela. 

CONCLUSIÓN. La Comisión que suscribe debe hacer constar que la escuela nacional 

de niños a cargo del Maestro D. Manuel Caballer Ribera es un modelo bajo todos sus 

aspectos pedagógico, artístico e higiénico y así se enorgullece en hacerlo constar para su 

satisfacción, la de la Inspección de primera enseñanza y efectos convenientes que esti-

me oportunos. 

De todo lo cual se extiende la presente acta que firman los señores concurrentes después 

de haberla leído y hallada conforme, certifico. Jaime Amengual. Salvador Beltrán, Jai-

me Estelrich, Gabriel Amer, Mateo Sastre.
39

 

 

___________ 

39
 Acta de la visita a l’Escola de Nins de Mancor realitzada el dia 23 de desembre de 

1921. AMS caixa G. 
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La imatge del mestre Caballer dins la memòria col·lectiva del poble no és 

tan agradosa com la que acabem de veure. Un dels antics alumnes que va 

anar a escola amb ell cap a l’any 1920 afirmava en una entrevista que el 

mestre “tenia molt poca paciència i li costava poc pegar i humiliar, era 

massa dur amb els alumnes”.
40

 Un altre alumne que el va tenir de mestre 

durant els primers anys de la postguerra deia d’ell: “Era un mestre molt 

exigent. Jo el vaig agafar ben a ses de veres, ell era jove, pegava i casti-

gava molt […] era una persona amb una ètica a sa seva manera, per una 

part no consentia una injustícia encara que ell en fes cada dia dins 

s’escola. Empleava uns mètodes terribles.”
41

 Altres testimonis recollits a 

entrevistes publicades a la revista Montaura i al llibre Gent de ca nostra 

de Jaume Gual indueixen a pensar que, si bé en teoria Caballer semblava 

defensar l’escola bella, en la pràctica seguia el cànon de la vella escola: 

“La letra con sangre entra”. 

Festa de la infància (4 i 8 de març) 

Durant les dues primeres dècades del segle XX, la majoria d'escoles de 

Mallorca estaven en una situació igual o pitjor que les de Mancor. Mes-

tres, metges, arquitectes i polítics amb sensibilitat higienista no es cansa-

ven de denunciar les males condicions sanitàries i pedagògiques dels 

edificis on estaven instal·lades les escoles que, llevat d'algunes excepci-

ons, no havien estat construïts expressament per a tal fi.
42

 La legislació 

vigent ordenava que la construcció i manteniment dels edificis escolars 

estigués a càrrec dels ajuntaments que, sia per manca de recursos econò-

mics o bé per manca de sensibilitat vers el benestar de la infància, sovint 

deixaven de complir les seves obligacions sobre això. El professor Jaume 

Oliver, el millor coneixedor d’aquesta problemàtica a les Illes Balears, 

conclou que “en aquest context, la demanda d'un major espai i situat a 

bon lloc, ventilat i il·luminat, d'un mobiliari adient, de serveis higiènics 

suficients i apropiats, de patis i jardins on poder jugar o fer gimnàstica, 

___________ 

40
 Jaume Gual. Gent de ca nostra … p. 84. 

41
 Jaume Gual. Gent de ca nostra… p. 309. 

42
 Jaume Oliver i Jaume. L’Higienisme escolar a Mallorca: aportacions a la sistema-

tització del seu estudi 1880-1936. Palma de Mallorca: Govern Balear. Conselleria de 

Cultura, Educació i Esports, 1992, p. 93. 
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de passeigs i excursions escolars, de la pràctica de treballs manuals, etc..., 

a més de constituir un conjunt de reivindicacions de caire marcadament 

higienista, es tractava d'una necessitat, pedagògica i social, que reclama-

va urgentíssima solució”.
43

 

Sensibles a aquestes urgents necessitats higièniques, pedagògiques i soci-

als, els mestres de Mancor de la Vall, Margalida Sintes i Manuel Caba-

ller, van voler i saber mobilitzar tot el poble amb les seves autoritats ci-

vils i religioses al capdavant per aconseguir unes escoles més dignes. La 

primera iniciativa que tingueren va ser la programació d'una festa de 

germanor per tal de recaptar donatius per adquirir tot el material modern 

necessari per a l’ensenyament a les seves respectives escoles. A comen-

çament de març de 1917 van fer una crida al poble per convidar-lo a par-

ticipar en la celebració d'una diada que anomenaren “Festa de la Infàn-

cia”. La crida és tan bella que mereix ser reproduïda íntegrament.
44

 Heus-

la aquí: 

LA FESTA DE L’INFANCIA AL POBLE DE MANCOR 

Mancorines, mancorins:  

Per la prosperitat material i espiritual dels vostres fills; per a que en el dia de demà pu-

guin disposar dels medis necessaris a fi d'afrontar amb èxit els incessants combats de la 

vida, venim avui, els Mestres de Mancor, a sol·licitar els vostres entusiasmes i la vostra 

ajuda.
 

Als qui cab l’honor de firmar aquest manifest, ja ho sabeu, tenen donades suficients 

proves de llur desinterès en favor de les vostres escoles: de llur peculi particular han fet 

decorar, casi amb luxe, els salons de classe, poguent aquets avui competir amb els mi-

llors de Mallorca. 

Però encara no s'ha arrivat de molt allí on se proposen: que les Escoles de Mancor si-

guin en tots conceptes un model d'utilitat, confort i elegancia. Per això falta lo més cos-

tós: l’adquisició de tot el material modern necessari. 

I al donar aquest nou pas, el més difícil, els Mestres de Mancor s'han imposat com un 

deber fer l’honor que se mereixen als pares de l’infancia d'aquest poble: han volgut que 

siguin els mancorins mateixos qui amb llur cooperació fassin que aquest bell somni 

sigui una promta realitat. 

___________ 

43
 Jaume Oliver i Jaume. “Les construccions escolars a les Illes Balears. La tasca insti-

tucionalitzadora de Guillem Forteza i Joan Capó (1921-1942)”. Dins: Jaume Oliver i 

Jaume & Miquel Seguí i Aznar (ed.). Guillem Forteza, arquitecte escolar. Palma de 

Mallorca: Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1993, p. 63-64. 
44

 Transcrivim literalment, sense normalitzar, la invitació. 
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A conseguir això, heu-s'aquí que s'ha projectat una festa de germanor: LA FESTA DE 

L’INFANCIA, que tindrà lloch el prop-vinent diumenge, dia 4 del corrent. 

A primeres hores del cap-vespre, una coneguda banda de música recorrerà els carrers de 

la població acompanyant els nins i nines de les Escoles, els qui, seguits de gentils fadri-

nes, passarán per totes les cases a recollir la cantitat amb que cadescú hi vulgui bona-

ment contribuir. També varies senyoretes recorreran els carrers i llocs públics 

sol·licitant de tothom, a cambi d'una flor, un óbul per als infants. 

Ja dissabte, a les 8 del vespre, tindrà lloc en la societat “El Amparo Mancorense” una 

conferencia a càrrec del Mestre Nacional, qui a part del carácter educatiu de la mateixa, 

exposarà l’alcanç de la susdita festa i les ventatges que reportaria a la població, l’éxit de 

tal solemnitat. 

MANCORINES, MANCORINS: Amunt els cors!! Contribuiu tots, cadascú a mida dels 

seus cabals, a la obra més humana i més dolça. Tot és per als vostres fills, carn de la 

vostra carn, sang de la vostra sang. 

Mancor, Mars de 1917. 

Margalida Sintes. 

Manel Caballer. 

La festa es va celebrar segons el programa previst. El dissabte dia 3 de 

març va tenir lloc al saló de la societat El Amparo Mancorense una con-

ferència sobre educació del mestre Manuel Caballer. L’acte va tenir tant 

d'èxit de públic que molts dels assistents van haver d'ocupar les sales 

contigües al saló i l’escala que hi donava accés. 

Les activitats del diumenge dia 4 també tingueren un èxit de participació 

més gran del que esperaven els organitzadors. A les dues del capvespre, 

davant l’Escola de Nines, es va congregar la comitiva que havia de recór-

rer el poble. Presidien la desfilada l’inspector Joan Capó i el batle de Sel-

va, Baltasar Móra Puigserver, acompanyat dels membres de la Junta Lo-

cal de Primera Ensenyança. Seguien els nins i les nines de les escoles 

nacionals amb els seus respectius mestres. A continuació, anava un estol 

de "gentils fadrines" que portaven unes paneretes amb flors per repartir 

als qui contribuïssin amb un donatiu. Tancava la comitiva la banda de 

música de Selva que va col·laborar gratuïtament per fer més esplendoro-

sa la festa, amenitzant la desfilada i fent un concert quan van arribar a la 

Plaça Major. 

El recorregut pels carrers del poble va durar prop de dues hores, ja que 

les al·lotes postulants anaven de casa en casa per demanar la contribució 
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pecuniària. A les cinc, després del concert, va començar un míting pro 

escoles a la Plaça de la Concòrdia al que assistiren un bon grapat de mes-

tres de la zona d'Inca. En primer lloc, Manuel Caballer va presentar 

l’inspector Joan Capó elogiant la seva tasca que va qualificar de modèli-

ca. L’inspector, segons la crònica publicada a La Última Hora, “en elo-

cuente y razonado discurso pone de relieve la importancia que para el 

progreso espiritual y material de los pueblos tiene la educación e instruc-

ción de la niñez; misión que no puede llevarse a cabo de un modo com-

pleto sin edificios adecuados y material útil y suficiente”. Més contun-

dent va ser el missatge de l’inquer Antoni Ferrer que va denunciar sense 

embuts la misèria de tants edificis escolars que va qualificar de solls, 

“locales-pocilgas”.
45

 

No sabem quants de diners es van recaptar per poder adquirir material 

escolar modern i desconeixem també quin tipus de material era el que es 

volia comprar per a les escoles. Tanmateix, però, és raonable pensar que 

es tractava del material Montessori que aleshores es considerava el darrer 

crit en innovació educativa.
46

 

Col·locació de la primera pedra de les escoles nacionals (28 de maig) 

Amb la “Festa de la Infància” es va crear el clima favorable per empren-

dre el projecte de construcció d’un edifici escolar de nova planta que 

respongués a les inquietuds dels mestres de Mancor i als desitjos de 

molts mancorins i mancorines. A començament de maig ja es disposava 

d’un terreny que havien cedit els germans Arnau i Francesc Martorell 

Mateu i el mestre Caballer ja havia aixecat un pla arquitectònic de les 

noves escoles. El terreny estava ubicat a Sa Devesa, a un extrem del po-

ble que era de difícil accés, ja que per arribar-hi s’havia de travessar un 

torrent. Es pensava construir un pont i transformar en passeig el camí que 

uniria el poble amb les noves escoles.  

___________ 

45
 C. “Desde Mancor”. La Ultima Hora, 6 marzo 1917. 

46
 Sobre la introducció de la pedagogia Montessori a Mallorca veg. Antoni J. Colom. La 

renovació educativa a Mallorca. Palma: Lleonard Muntaner editor, 2016, p. 266-272; 

Miquel Jaume i Campaner. “El projecte educatiu de Miquel Ferrà”. A: DD. AA. Miquel 

Ferrà, el poeta compromès. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012, 

p. 75-100. 
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A final de maig el poble estava a punt per celebrar la col·locació de la 

primera pedra dels nous edificis escolars. Va ser –com escrivia el cronis-

ta de La Veu d’Inca– “una gran festa, com mai s’havia vist en aquest po-

blet”.
47

 A mitjan matí del dilluns dia 28 de maig arribaren a Mancor 

l’inspector de 1ª ensenyança, Manuel Rueda González, el director de 

l’Escola Graduada de Palma, Bartomeu Terrades Mir, i les professores de 

l’Escola Normal de Mestres, Maria de las Mercedes Usúa Pérez, Con-

cepción Majano Araque, Rosa Roig Soler, Carmen Cascante Fernández, 

Amparo Ibáñez Lagarda i Marina Fernández Lamarca. Aquests represen-

tants selectes del món educatiu van ser rebuts pel batle de Selva, per 

l’inspector Joan Capó i pels mestres de Mancor, que els van fer de guia 

durant la visita a les escoles. Els visitants van expressar sorpresa i admi-

ració “para la buena disposición, bella y simpática en extremo, de las 

mismas y para la fecunda labor cultural que en ellas se hace, recibiendo 

felicitaciones sinceras y expresivas los señores Caballer i Sintes”.
48

 

Al capvespre tingué lloc l’acte de benedicció i col·locació de la primera 

pedra, un acte que va ser molt concorregut amb assistència de moltes 

persones de Mancor, una trentena de mestres de la comarca d’Inca i con-

vidats dels pobles de la contrada. Dies abans, s’havia repartit una targeta 

___________ 

47
 “La primera pedra de les escoles nacionals de Mancor”. La Veu d’Inca, 2 juny 1917, 

p. 3. 
48

 “Las Escuelas de Mancor: Bendición y colocación de la primera piedra”. La Almu-

daina, 30 maig 1917. 
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de convit on figurava el programa complet de les festes amb una relació 

detallada de les peces musicals que s’interpretarien, com es pot veure a la 

següent imatge. 

Els cronistes de El Correo de Mallorca, La Almudaina i La Veu d’Inca 

donaren compte de la diada, circumstància que ens permet conèixer molts 

de detalls de la celebració. 

A les quatre i mitja va arribar en cotxe a Mancor el president de la Dipu-

tació, Lluis Alemany Pujol. No va tenir una rebuda tan espectacular com 

la que tingué mitja hora més tard el bisbe de Mallorca, Rigobert Domè-

nech Valls, que va ser aplaudit mentre el seu cotxe avançava lentament 

cap a l’Església Parroquial enmig de les dues fileres formades per nins i 

nines de les escoles vestits amb túniques blanques o blanquinoses amb 

llaços blaus, ells, i de color de rosa, elles. 

Des de l’Església parroquial, on havien entrat a resar el bisbe i els rectors 

de Selva i de Mancor, Mn. Joan Femenia, s’inicià la comitiva cap a Sa 

Devesa, el lloc on s’havien d’edificar les escoles. Obria la desfilada una 

banda de música. Seguien, després, els nins i nines de les escoles, darrere 

dels quals anaven les autoritats civils i religioses i, finalment, el públic 

assistent. Arribats al punt on estava la pedra penjant d’un ternal, el bisbe 

la va beneir i la va clavar ell mateix damunt un fons d’argamassa preparat 

aposta. 

Immediatament després, l’inspector Capó va llegir en veu alta i emocio-

nada el text del pergamí que s'enterraria devora la pedra. Deia així: 

En el dia 28 de maig de l’any de Déu de 1917, reunits en festa espiritual el poble de 

Mancor, les autoritats de Selva presidides pel senyor bal·le D. Baltasar Mora, i les de 

Mallorca; el Ilm Sr. Bisbe beneí i col·locà aquesta pedra, la primera de les Escoles Na-

cionals, que amb el seu treball, almoines i ajuda de Déu, aixecarà el mateix poble. Gra-

vats quedin els noms de D. Arnau i D. Francesch Martorell i Mateu, els quals graciosa-

ment cedeixen el lloc necessari en el bell punt de "Sa Devesa"; i els padrins Dª Francis-

ca Salas Ferrer i don Bartomeu Solivellas Llampayes. Per recordança i per fitar el mo-

ment en el que, conscients dels nostres deures en vers l’infància, los traduim en fets, 

signam aquest document, tot desitjant, que encara siga més alta i més bella, i més santa 

l’espiritualitat qu'en ella hi vibri. 

Mentre les autoritats religioses, civils i pedagògiques signaven el docu-

ment, els nins i nines cantaven l’Himne a Mancor que havia compost Mn. 

Arnau Mir per indicació de la mestra Sintes i possiblement amb lletra de 



I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE MANCOR DE LA VALL 

 

- 102 - 

 

la mateixa mestra.
49

 A continuació, la comitiva va baixar cap a la plaça 

del poble on s’havia alçat una tribuna amb les banderes espanyola, cata-

lana i mallorquina. Des de la tribuna van parlar el batle Móra, el mestre 

Caballer, l’inspector Capó, el president de la Diputació i el bisbe de Ma-

llorca. 

Manuel Caballer va començar confessant que la seva vocació de mestre 

es va desvetllar llegint els Ensayos sobre educación (1907) de José del 

Perojo i els Discursos a la nación alemana (1807) de Fichte, el filòsof 

que havia adoptat la pedagogia de Pestalozzi. Va expressar la seva espe-

rança que aquella primera pedra fos el fonament d’un “palau de 

l’ensenyança”.
50

 

Del discurs de Capó és digne de ressaltar l’observació que va fer sobre el 

sentit de l’educació. Segons el cronista de El Correo de Mallorca “habló 

también de la norma pedagógica a seguir, expresando su creencia de que 

la educación se ha de fundamentar en las buenas costumbres que nos 

legaron nuestros antepasados, aboliendo, empero, el odioso y anticuado 

carácter de prisión para niños que a la escuela se ha venido dando durante 

tantos años”.
51

 

Tant o més contingut pedagògic va tenir el discurs de Lluís Alemany, 

president de la Diputació, que va ser més aplaudit que els altres.  

Si sólo os proponéis construir un edificio más, sería una cosa muy modesta. La Escuela 

no es el edificio, ni el material, sino que a esto ha de ir unido el maestro, que lo es todo, 

pero no un maestro que sólo tenga un título, sino un hombre que esté inflamado de pasi-

ón por el niño, que conozca las inclinaciones del niño. 

Lo contrario no es hacer nada. Se ha de tener una orientación decidida, pues el cargo de 

maestro es un apostolado.  

Si a eso vais, que es lo que deseo, el acto de hoy será un acto de grandeza; si lo que 

hemos visto es un prólogo adecuado a una obra futura, tengo la satisfacción de que ello 

será un paso decisivo y que podremos gritar ¡Viva la Escuela! 

Los niños no han de ir a la escuela como un castigo, sino por deseo; el maestro ha de 

perder la idea de que se ha de incrustar la cultura en el cerebro del niño; ya que este 

___________ 

49
 Tomeu Ripoll Pou. “Un himne per a Mancor”. Montaura, núm. 72, 3r. trimestre 2005, 

p. 16-17. 
50

 “Las Escuelas de Mancor: Bendición y colocación de la primera piedra”. La Almu-

daina, 30 maig 1917. 
51

 “En Mancor”. El Correo de Mallorca, 29 maig 1917. 
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cerebro es un vaso que se ha de llenar o un faro que se ha de encender. Si en toda ocasi-

ón la cultura es independencia, ahora en que se está haciendo una renovación de valores, 

lo es más que nunca, y es preciso inculcar al niño buenas y provechosas ideas.
52

 

El bisbe Rigobert Domènech va parlar també sobre la funció de l’escola i 

el paper que, segons l’Església, hauria de tenir-hi la religió: “En la escu-

ela ha de reinar la libertad, pero una libertad bien entendida; se ha de 

mover el niño espontáneamente, pero su libertad ha de estar regulada por 

la ley, sin la que los pueblos mueren, y por otra cosa sin la que las nacio-

nes no pueden vivir: la religión. Cuando ésta desaparece de un pueblo, 

éste retorna al estado salvaje”.
53

 

Després dels discursos els nins i nines de les escoles, dirigits per la pro-

fessora de Música de la Normal, Marina Fernández Lamarca, interpreta-

ren diverses cançons amb gests de Jacques Dalcroze que van fer les delí-

cies del públic.
54

 Els nins cantaren “La ronda dels bons treballadors” i “la 

ronda dels soldadets”, i les nines interpretaren “La faldilleta” i “Revi-

dididi”. Tots junts cantaren “Els aucellets bons minyons” i, com a colofó, 

l’himne a Mancor.  

Ja ben entrada la nit, el músic inquer Antoni Torrandell Jaume va fer un 

concert de piano amb peces de Mozart (Sonata, 1r temps), Brahms (Dan-

ça húngara), Weber (Invitació al vals), Rameau (Els salvatges i Gavota 

amb variacions) i Chopin (Dos estudis i Polonesa en la bemoll). Va in-

terpretar també dues peces compostes per ell mateix: Capritxo espanyol i 

Minuetto capritxós. De plus, va interpretar San Francisco andando sobre 

las olas de Franz Liszt en el mateix vell Chassaigne que certament no 

s’avenia gens amb la qualitat del pianista que ja tenia un cert renom in-

ternacional.  

Les activitats festives culminaren el vespre de l’endemà, dimarts dia 29, 

amb un concert en què, segons el programa publicat, s’interpretaren les 

___________ 

52
 “Las Escuelas de Mancor …” 

53
 “Las Escuelas de Mancor …” 

54
 Sobre la difusió del sistema Dalcroze a Mallorca veg. Francesca Comas Rubí. “La 

pedagogía musical a Mallorca. La introducció del mètode d'educació pel ritme d'Émile 

Jaques-Dalcroze (1909-1922)”. Educació i Cultura: revista mallorquina de Pedagogia, 

1997, núm. 10, p. 39-48; Antoni J. Colom. La renovació educativa a Mallorca… p. 263-

266. 
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següents peces: 

Pasdoble, a piano a sis mans 

S’Estrella de S’Auba, cor a tres veus 

La Pastora, per la nina Maria Mateu 

Cançó del Bressol, per la senyoreta Maria Sampol 

L’Emigrant, per D. Antoni Sastre 

Serenada, a piano, violí i cant 

Bolero, a piano a sis mans 

El lenguaje del Abanico, per cor de senyoretes 

La Filadora, per la nina Margalida Mateu 

Viva Aragón, per la senyoreta Margalida Mir 

La primera lágrima, a piano i violí 

Himne a Mancor, cor 

Realment va ser una festassa –com escrivia el cronista de La Veu d’Inca– 

que recordava finalment que l’ànima de la festa van ser els mestres de 

Mancor encoratjats per l’inspector Capó i ajudats pel batle de Selva.
55

 

Visita dels mestres participants en el recés pedagògic de Lluc (17 de 

juliol) 

Durant els dies 17, 18 i 19 de juliol de 1917 es va realitzar a Lluc un re-

cés pedagògic organitzat per l’inspector Joan Capó per actualitzar la for-

mació dels mestres de la zona que estava a càrrec seu, és a dir, els que 

exercien als partits judicials d’Inca i Manacor.
56

 El recés començà a Inca, 

a la sala de l’Ajuntament, on l’inspector Capó va presentar el pla de tre-

ball per als pròxims dies. Hi hauria deu sessions que es desenvoluparien 

amb la modalitat de “converses” en què els mestres podrien intervenir 

després d’escoltar l’exposició breu i senzilla dels ponents. Els temes pro-

posats eren: el programa escolar, una classe de lectura, llibres de lectura, 

l’art a l’escola, el cant a l’escola, l’herbari, treballs manuals, el diari de 

___________ 

55
 “La primera pedra de les escoles nacionals de Mancor”. La Veu d’Inca, 2 juny 1917, 

p. 3. 
56

 “Retiro pedagògic”. La Veu d’Inca, 28 juliol 1917, p. 3. 
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classe, material d’ensenyament i les institucions escolars. Dos d’aquests 

temes estaven directament relacionats amb les escoles de Mancor i, per 

això, l’inspector Capó va voler que la seixantena de mestres participants 

en el recés visitessin aquestes escoles i coneguessin de primera mà la 

tasca pedagògica dels seus mestres. 

Després de la sessió inaugural a Inca es traslladaren a Mancor, on van 

dinar a l’aire lliure abans de visitar les escoles que, com deia el cronista 

de La Almudaina, eren “dignas de ser visitadas como ejemplares, una [la 

de nines] por el decorado del local y la bonita exposición de Diarios de 

clase, y la otra [la de nins] por el menaje escolar recientemente construi-

do, que es la última palabra de la pedagogía moderna”.
57

 

Primerament, anaren a l’Escola de Nines on, després de veure l’exposició 

de diaris de classe, van assistir a una demostració de cançons amb gestos 

segons el sistema de Jacques Dalcroze a càrrec de “alumnas vestidas to-

das con bata blanca, y medias color rosa pálido, corbata del mismo color 

y cabellera suelta”. Va ser un excel·lent aperitiu per a la primera confe-

rència que va versar sobre el cant a l’escola i que va ser impartida per 

Joan Capó a l’Escola de Nins. L’inspector va proposar la conveniència de 

desterrar de les escoles la majoria de cançons escolars habituals i substi-

___________ 

57
 “Retiro Pedagógico en Lluch”. La Almudaina, 24 juliol 1917. 
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tuir-les per cançons populars. 

La segona conferència, també a l’Escola de Nins, va anar a càrrec del seu 

titular, Manuel Caballer, i va tractar sobre l’art a l’escola. Va explicar als 

seus col·legues el que ell havia fet, com ho havia fet i que havia costat –

econòmicament parlant–. Mentre parlava, els assistents tenien davant els 

seus ulls els elements decoratius que descrivia: parets de color blavós 

amb fris i greques a la part superior, cortinetes transparents a les fines-

tres, plantes i flors arreu, gerros i tinters de ceràmica de Talavera, taules 

quadrades i cadires mallorquines per als alumnes, en lloc de les incòmo-

des bancades, quadres amb còpies d’obres d’art clàssiques i una còpia en 

tela del fris del Partenó realitzada pel mateix mestre. 

El darrer dia del recés, ja instal·lats a Lluc, hi va haver una conversa en 

què van ser protagonistes l’Escola de Nines de Mancor i la seva mestra 

Margalida Sintes. A les sis i mitja del matí, l’inspector Capó va ser el 

ponent de la sessió dedicada als diaris de classe. Va començar dient que, 

una vegada vists com a models els de Mancor, poca cosa més podia afe-

gir ell per explicar el valor educatiu dels diaris escrits per infants. Ja en el 

programa del recés havia escrit, pensant en l’escola de la mestra Sintes: 

“Una verdadera revolución espiritual ha de llevar consigo la implantación 

del Diario escolar en el sentido más extenso, práctico y artístico en que 

pueda tomarse. Y como ya en alguna escuela se ha introducido por vía de 

ensayo, será conveniente hablar un poco de la mejor manera de llevarlo a 

fin de hacer obras delicadamente hermosas, que asombran en quien no 

conoce los maravillosos resortes del alma del niño”.
58

 

Avui podem saber com eren aquests diaris de classe de les alumnes de la 

mestra Margalida Sintes gràcies a la recuperació d’un bon grapat d’ells 

que va fer Bartomeu Ripoll i que van ser exposats i analitzats per ell ma-

teix en una magnífica conferència que després es va publicar a Montau-

ra.
59

 Es tracta d’una vintena de diaris trimestrals que, entre 1915 i 1920, 

van escriure les nines Maria Seguí Gual (nascuda el 1903), Catalina Se-

___________ 

58
 “Retiro pedagógico: invitación y programa”. Sóller: Impr. de La Sinceridad, 1917. 

59
 Els exemplars es conserven a l’Arxiu municipal de Mancor. La conferència va ser 

impartida a la Sala de l’Ajuntament el dia 17 de juny de 2016 i va ser publicada amb el 

títol “Escola de nines de Mancor (Selva)” a Montaura, núm. 116, segon trimestre de 

2016, p. 19-22. 
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guí Gual (n. 1905) i Margalida Mateu Alorda (n. 1907). En conjunt, for-

men un document preciós no només per la seva bellesa plàstica sinó tam-

bé i, sobretot, per ser un testimoni directe de la pràctica educativa de la 

mestra Sintes que era presentada com a modèlica per la inspecció educa-

tiva, si més no, a la primavera de 1917. 

Un final no gens feliç 

Només cinc anys després d’aquesta primavera apoteòsica de les escoles i 

mestres de Mancor va produir-se un incident que va entelar una història 

tan brillant i bella. L’octubre de 1922, va aparèixer a les pàgines del Bo-

letín de Escuelas Normales una notícia alarmant sobre un fet esdevingut 

a l’Escola de Nins de Mancor de la Vall. Amb el títol sensacionalista 

“Inaudito” l’autor anònim informava que l’inspector en cap de Balears, 

Manuel Rueda González, havia fet retirar de l’escola tots els elements 

decoratius que tanta admiració havien suscitat entre els mestres mallor-

quins i, fins i tot, entre il·lustres pedagogs estrangers, com Alexis Sluys 

que feia poc havia visitat l’escola.
60

 Deia així la nota: 

Recogemos en la Prensa, y nos consta además particularmente, que en una escuela de un 

pueblo de Baleares –Manacor– (sic) ha acontecido lo siguiente: La Jefatura de la Ins-

pección ha mandado retirar de dicha Escuela por no ser material estrictamente peda-

gógico (¡!) los jarros de flores, cuadros y hermosas mesas, que eran el encanto de la 

Escuela, regida por un maestro modelo … ¡Por Dios! que no llegue a conocimiento de 

Mr. Sluys, que no tuvo más que elogios para dicha Escuela. Si no hubiésemos perdido 

ya en este desgraciado país el sentido del rubor, vergonzosa, púdicamente, pero con 

rigor, sabríamos corregir tales desatinos, que sólo pueden explicarse por una ignorancia 

o una mala intención, que no debe suponerse la tenga todo un inspector jefe de primera 

enseñanza.
61

  

Davant aquesta informació l’inspector Rueda, tot indignat, va enviar una 

carta a la direcció de la revista demanant una rectificació. En el seu escrit 

explicava la seva versió de l’afer. Tot havia començat amb una denúncia 

interposada per Manuel Caballer contra la mestra Margalida Sintes acu-

sant-la d’absentisme. Un vocal de la JLIP, com a represàlia, va denunciar 

al seu torn al mestre Caballer. La inspecció va obrir dos expedients que 

___________ 

60
 Sobre la visita de Sluys a Mallorca veg. Andreu Ferrer, “El notable pedagog belga 

Mr. Sluys a Artà”. Llevant, 6 abril de 1922, p. 2-3. 
61

 Boletín de Escuelas Normales, núm. 6, octubre 1922, p. 12. 
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varen ser instruïts per Angela Sempere Sanjuan, pel que feia a la mestra, i 

per Joan Capó Valls de Padrinas, pel que tocava al mestre. Una vegada 

finalitzada la instrucció, es van fondre els dos expedients en un de sol 

que va ser signat pels tres inspectors abans de lliurar-lo a la Direcció Ge-

neral de Primera Enseñanza.
62

 Va ser aquest organisme, i no la inspecció 

educativa de Balears, qui va fer retirar tota l’ornamentació de l’escola de 

nins basant-se en una instrucció ministerial de 28 d’abril de 1905.
63

 Heus 

aquí el text íntegre de la resolució de la Direcció General datada el 17 de 

juny de 1922: 

Visto el expediente gubernativo seguido a los maestros de Mancor (Selva-Baleares) Dª 

Margarita Sintes Carbó y D. Manuel Caballer Ribera. 

Resultando que el Sr. Caballer denunció a D.ª Margarita Sintes por abandono de desti-

no. 

Considerando que no se han comprobado en el expediente los cargos formulados contra 

la Sra. Sintes ni tampoco las faltas atribuidas al Sr. Caballer. 

Considerando que este último ha faltado a los deberes de compañerismo sin tener la 

prueba terminante del hecho que denunciaba. 

Considerando que la Escuela que regenta el Maestro Sr. Caballer puede presentarse 

como modelo de buen gusto y de lujosa ornamentación, pero que carece en absoluto de 

las condiciones pedagógicas que preceptuan las disposiciones legales. 

Esta Dirección General ha resuelto: 

1º Que se sobresea este expediente en cuanto se refiere a D.ª Margarita Sintes. 

2º Que se imponga al Sr. Caballer la corrección primera del artículo 127 del Estatuto. 

3º Que por la inspección de Balears se recuerde a la Junta local de Mancor (Selva) el 

exacto cumplimiento de la Instrucción de 28 de abril de 1905, retirando del local-

escuela los floreros, estatuas y adornos murales que se oponen a lo dispuesto en la dis-

posición citada y que ninguna relación tienen con la función pedagógica que en la Escu-

ela debe llevarse a cabo. 

Quant als edificis escolars, la primera pedra que es va beneir i col·locar a 

Sa Devesa el 28 de maig de 1917 va ser també la darrera, ja que les noves 

escoles mai no van arribar a construir-se segons estava previst. L’Escola 

de Nines va continuar al mateix local del c/ Biniarroi i la de nins va can-

___________ 

62
 “ La escuela de Mancor : un incidente”. Boletín pedagógico, núm. 144, 20 noviembre 

1922, p. 843-845. 
63

 “Instrucción técnico-higiénica relativa á construcción de Escuelas”. Gaceta de Ma-

drid, núm. 119, 29 abril 1905, p. 406-408. 
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viar de local sense que això signifiqués una gran millora. En temps de la 

Segona República hi va haver una nova temptativa per construir tres es-

coles segons plànols de l’arquitecte Guillem Reynés a uns solars de 

“L’hort de Son Simó” cedits pel senyor Bartomeu Reus Fontanet. Fins a 

l’any 1981, en què es va construir el centre escolar “Montaura”, les esco-

les públiques van continuar estant ubicades a locals amb deficients con-

dicions higièniques i pedagògiques.  
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PRESBITEROLOGI DE LA PARRÒQUIA DE MANCOR DE LA 

VALL 

Mn. Pere Fiol i Tornila i Mn. Joan Parets i Serra 

I. Per començar 

La Vicaria in Capite, erigida pels bisbe Francisco Garrido de la Vega 

(1763-1772) dia 19.01.1770 i creada com a parròquia pel bisbe Pere Joan 

Campins i Barceló (1898-1915) l’any 1913, tenia un territori de munta-

nya que trobam a l’antic juz aràbic d’Inkan formant part de la parròquia 

de Sant Llorenç de Selva, que ja surt entre les primeres 35 parròquies de 

la Butlla del Papa Inocenci IV de 1248. El camí que ha fet aquesta comu-

nitat cristiana és el que miram d’exposar en aquest treball, tot presentant 

els diferents cristians, tots fills del seu moment, que mitjançant el sagra-

ment de l’orde Sacerdotal, han viscut i consolidat la fe del poble fidel. 

Aquestes terres que ara formen la parròquia de Mancor de la Vall i té per 

titular Sant Joan Baptista, en el repartiment de 1230, quedaren sota les 

jurisdiccions senyorials del Paborde de Tarragona, doncs a ell pertanyien 

les alqueries de Biniamar,
1
 Biniatzent, Biniarroi i Massanella;

2
 mentre 

que Mancor era de Bernat Sagristà i quedà inclosa en la Porció Temporal 

de l’Església de Mallorca i era administrada per la Cúria Diocesana. 

Tota la gent que vivia a la parròquia de Sant Llorenç de Selva, com la 

resta dels catalans que havien vingut, vivia en el que ara coneixem com 

“població dispersa”, doncs la gent vivia on tenia la terra i els animals i 

amb més motiu ho feia en aquesta zona muntanyenca. Així ho va com-

prendre el bon Rei Jaume II (1276-1311), que en la creació de les viles 

que va fer l’any 1300, no en feu cap per aquí, inclús pensà seriosament 

canviar la de Campanet al pla del que ara anomenam sa Pobla, trasllat 

que no es feu degut a la poca salubritat d’aquelles terres reials i a la fer-

___________ 

1
 Biniamar mai ha format part de la parròquia de Mancor. El 1804 es creà la Vicaria in 

Capite sufragània de la parròquia de Sant Llorenç de Selva i l’any 1977 fou erigida 

parròquia. 
2
 Massanella quedà exclosa de la Vicaria degut al torrent de Sa Coma Roja i seguí for-

mant part de la parròquia de Selva fins que l’any 1913, quan s’establiren els llindars de 

la nova parròquia de Mancor, s’hi afegiren les terres de Massanella, Can Gallina, Sa 

Teulera i Cas Rellotger.  
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ma resistència que hi posaren els campanaters. Posteriorment, l’any 

1357, es creà la parròquia de sant Antoni Abat per a sa Pobla i coexisti-

ren les parròquies de Sant Miquel per a Campanet i Sant Antoni per a sa 

Pobla, malgrat en moltes de coses la població
3
 sempre figurava junta. 

Semblantment ens trobam amb la demografia de Mancor, doncs els llocs 

de Biniamar, Mancor, Binarroi, Biniatzent, Massanella, Selva, Caimari i 

Binibona tot fa un bloc i per ara no tenim manera de desxifrar-lo. 

II. Llocs de culte 

Per donar els serveis religiosos a tota la gent que habitava en la contrada 

s’establí la parròquia de Sant Llorenç de Selva. Aquest Rector tenia tota 

la jurisdicció eclesiàstica del lloc, si bé la proximitat i les bones comuni-

cacions que els mancorins tenien amb la vila d’Inca, possibilitava que el 

compliment dels deures religiosos les fessin en aquella parròquia, màxi-

me quan a Inca hi haurà el Convent dels PP.Franciscans 1325, el Mones-

tir de Sant Bartomeu 1535 i el Convent dels PP. Dominicans 1606, però 

els habitants de Mancor, Biniatzent, Biniarroi i Biniamar, prest, en el 

pujolet que anomenam Santa Llúcia, miraren d’aixecar-hi una esglesiola i 

de que hi haguera un prevere que hi celebràs els cultes, sobretot els diu-

menges i festes colendes. Aquests són els llocs de culte que per ara tenim 

censats: 

1.- Ermita de Santa Llúcia, doncs l’any 1341 ja hi ha deixes testamentà-

ries per ajudar a la construcció de l’església que s’hi està bastint. 

2.- Capella dels Castlars a Massanella. El bisbe Lluís de Prades (1392-

1429) dia 30.03.1402 dona permís perquè s’hi aixequi una capella on 

celebrar-hi el culte per a la gent del lloc, i el senyor, l’any 1580, funda un 

Benefici a la parròquia de Selva, perquè el Beneficiat, cada diumenge i 

festa colenda, vagi a Massanella per dir una missa baixa. 

3.- Església de Mancor. Dia 18.05.1572, el Visitador del Bisbe Dídac 

d’Arnedo (1561-1572), el Dr. Foncilles, a la cinquena Visita que feia a 

___________ 

3
 A l’estudi “La Demografia de Mallorca a través del impuesto del Morabatí: siglos 

XIV, XV, y XVI” publicada pel Dr. Francisco Sevillano en el BSAL de 1974 pàgines 

233-274, la vila de sa Pobla comença a sortir l’any 1421 amb 95 famílies. La de Mancor 

no surt mai, sempre la seva població va amb la de Selva. 
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Selva, dona permís perquè s’aixequi una església en el lloc de Mancor, 

donades les dificultats que tenen no poques persones per pujar a Sant 

Llúcia.
4
 Degut a diferents desavinences que surten entre els mancorins, 

l’any 1594, es prohibeix seguir les obres, però resoltes les contrarietats, 

es proseguiren i l’any 1606 ja fou beneïda. 

4.- Biniarroi. L’any 1822 fou beneït l’oratori.  

III. Qui celebrava? Sistema Beneficial 

La creació d’una parròquia suposava en aquell moment (s.XIII), dotar-la 

d’unes terres que donassen per mantenir el Rector. Les despeses sortides 

de l’edifici pertocaven a l’Ajuntament, qui cada any organitzava diferents 

“talles”
5
 per pagar les reparacions que s’havien de fer, comprar retaules, 

___________ 

4
 Pérez Martínez, Lorenzo: Las Visitas Pastorales de don Diego de Arnedo a la Diócesis 

de Mallorca (1562-1572) Tomo II, cànon 3905: Item dictus admodum Rdus. Dominus 

visitator Foncilles, visitando dictam ecclesiae ville de Selva, edificatam in podio monte 

satis excelso, et, quia in dicto loco de Manchor in pede dicti podii et montis sunt penus 

personae senes et in aetate senili constitute, alie imbecilles, alie infirme et puerpere ac 

gravide ac alie non admodum devote, ad dictam ecclesiam cum difficultate pro missa 

audienda ascendunt, Sua Rda. P., supra dictis consideratis et ponderatis prius pro suis 

oculis visis, ad humilem supplicationem verbo factam Sue Rde. P pro parte habitatorum 

et principaliorum dicti loci id supplicantium, in presenti ordinatione vim decreti habenti 

dictis habitatoribus ob supra dicta et alias concessit licentiam et facultatem dictis haby-

tatoribus quatenus in loco decenti et apto prope dicti loci domos de Manchor valeant et 

possint ecclesiam edificare prouti vocibus geminatis et humilibus supplicati sunt, que 

ornabitur pro habitatotes dicti loci uti dicte Sue Rde. P promisserunt, et hac lege fuit 

ipsis concessa licentia predicta. 

(També l’esmentat Visitador Foncilles, visitant l’església del lloc de Mancor, sufragània 

de l’església parroquial de la vila de Selva, edificada al cucull d’una muntanya prou alta 

i perquè en dit lloc de Mancor, al peu del dit cucull de la dita muntanya, hi ha bastantes 

persones velles i en edat senil, altres impossibilitats, altres malaltes, altres que han in-

fantat o estan gràvides i altres que els manca devoció per pujar la muntanya per anar a 

Missa. La Reverenda Paternitat considerant i sospesant les dificultats que ha vist amb 

els propis ulls, afegint-ho a l’humil suplicació feta de paraula a Sa Rda. Paternitat, per 

una part dels principals de l’esmentat lloc, en la present ordinació, que tindrà força de 

decret pels habitants del lloc, vist el que s’ha dit abans i per altres raons, concedeix 

llicència i poder als dits habitants perquè en un lloc adient i apte, prop de les cases de 

Mancor, puguin edificar una església com humilment han demanat de paraula, la qual 

serà adornada pels habitants de l’esmentat lloc, com han promès a Sa Rda. Paternitat, ja 

que per aquesta raó els ha estat concedit la llicència demanada). 
5
 Coneixem per “talla” el que avui deim “contribució”. Davant una necessitat pertocava 

al Batlle fer front a la despesa que s’originava, per això la repartia proporcionalment 

entre tots els propietaris del term. Sempre fou font de no poques desavinences. 
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imatges, pagar la cera que es cremava, pagar als predicadors, sobretot al 

quaresmer, pagar l’escolà, el campaner, l’organista, al manxador... El 

Rector celebrava en el temple parroquial. Podia ser ajudat per algun altre 

capellà, que normalment seria fill del poble i que vivia a casa amb la fa-

mília. Perquè hi pogués haver-hi millor servei era normal que es fundas-

sin uns “Beneficis” que sempre estaran vinculats a unes terres que dona-

ven blat per mantenir el capellà tot l’any, ja que tira-tira l’Església anirà 

veient que no podia tenir un capellà sinó tenia el necessari per viure, ja 

que si no era així, es podien generar situacions doloroses i vergonyoses i 

es podia caure a l’extrem de que es comprassen actes religiosos per so-

breviure el capellà, per tant si un home no tenia un Benefici que li asse-

guràs una digna subsistència, havia de fer un Títol de Patrimoni
6
 o havia 

d’entrar al servei d’una família que es comprometés a alimentar-lo, ves-

tir-lo i medicar-lo. 

Hem vist com el senyor de Massanella l’any 1580 funda un Benefici a la 

parròquia de Selva, perquè un prevere vagi a la possessió a dir-hi missa. 

També sabem que el prevere Miquel Amengual fou ordenat l’any 1602 

perquè els habitants de Mancor ho proposaren al bisbe Joan Vich i Man-

rique (1573-1604), d’aquesta manera mantenint al prevere tenien assegu-

rada la celebració a Mancor. De totes maneres la història, que és mestres-

sa de la vida, ens fa conèixer que aquest sistema tenia les seves mancan-

ces, doncs tot prevere té necessitat de tenir esment de la seva vida per ser 

fidel a l’encàrrec rebut i als compromisos contrets en l’ordenació sacer-

dotal.  

IV. El primer temple 

Sens dubte la polèmica que hi va haver després del permís del Visitador 

Foncilles el 1572, sobre edificar un temple a Mancor, l’aturada de les 

obres i la represa de l’any 1600, hi ha un rerefons econòmic, ja que el 

Bisbat demanava el compromís d’acabar la construcció, conservar-la, 

dotar-la de l’aixovar litúrgic pertinent i pagar el capellà que hi celebràs. 

Aquesta polèmica va fer aparèixer les intencions de tots els habitants i es 

___________ 

6
 Títol de Patrimoni. Conjunt de terres que donaven per viure i que l’interessat havia de 

demostrar, davant d’un Notari públic, que eren de sa propietat, d’aquesta manera 

l’Església no adquiria cap compromís per haver de mantenir aquella persona. 
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va poder anar davant el notari Antoni Pasqual i fer oficial aquest com-

promís.
7
 

Poc a poc la població de Mancor havia anat creixent i la gent s’anava 

establint al peu del pujolet de Santa Llúcia, ja que els Estims de 1594 ens 

parlen de què hi ha 63 cases i si posam que hi habiten 5 persones a cada 

una, ja sumam 315 habitants. Creixement que sens dubte era conegut per 

l’Església, perquè el bon Bisbe Joan Vich i Manrique (1573-1604), cada 

any, quan arribava la tardor, visitava o feia visitar les parròquies i enco-

ratjava la vida cristiana i és per aquests habitants que afavoria 

l’aixecament del temple. L’any 1606 ja fou beneïda la nova església. Sols 

tenia l’altar major dedicat a Sant Joan Baptista
8
 i una capella per banda: 

El Roser i les Ànimes. S’havia aconseguit una agradosa fita, però els 

problemes, com la mateixa vida, seguien essent presents en la vida dels 

cristians de Mancor, per aquesta raó el bisbe Simó Bauçà i Sales O.P. 

(1608-1623) frare mallorquí que coneixia la nostra manera de ser, davant 

les dificultats que anaven sortint per administrar l’església de Mancor, 

dia 12 de gener de 1613 organitzava el que avui coneixem com “Consell 

Parroquial de Pastoral”. Ordena que cada any, el diumenge de Quin-

quagèsima, es reunissin, a la rectoria de Selva, i es faci l’elecció de 2 

obrers de Sant Joan, un de cada una de les Capelles: Roser, Ànimes, Sant 

Josep,
9
 més un clavari, un escrivà i dos oïdors de comptes; en total serà 

un grup de nou persones que serà responsable de la vida religiosa de 

Mancor, ajudat sens dubte pel capellà. Quan s’erigí la Vicaria in Capite 

l’any 1770 aquest Consell ja no anirà a Selva, ja serà elegit a Mancor 

mateix. Aquest Consell anirà encarrilant totes les coses i ampliant 

l’església de manera que, a més de l’altar major, hi haurà dues capelles 

per banda: Roser, Ànimes, Sant Josep i Beat Salvador d’Horta. Es farà la 

Sagristia, el campanar, la trona, les piques per a l’aigua beneïda i altres 

objectes litúrgics que trobaven eren necessaris pel culte, que dia a dia 

___________ 

7
 Gabriel Fiol Mateu. Mancor, Massanella, Biniarroi, Biniatzent. Notícies històriques 

1601-1800, pàg. 31 
8
 Potser el temple fou dedicat a Sant Joan Baptista, que era el nom del Sr. Bisbe, per 

agrair d’aquesta manera la tant desitjada concessió que tenien de tenir temple a Mancor. 
9
 L’any 1613 ja hi ha tres capelles, doncs s’hi ha afegit la de Sant Josep, i l’any 1682 

s’hi afegirà l’Obrer de la Capella del Beat Salvador d’Horta. 
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s’anava celebrant. L’artista local Pere Morro (+1654), de qui no tenim 

cap altra més notícia, tingué cura de fer la pastera (1647) i l’estàtua de 

Sant Joan Baptista (1649) que foren posades sempre en les festes del Pa-

tró, 24 de juny. Fou continuat per Antoni Carbonell (1657) i acabat per 

Pere Bauçà (1711-1719) i quedà completament destruït a l’incendi de 

1833.
10

 

V. El temple actual 

Quan el bisbe Bernat Nadal fa la Visita Pastoral a Mancor, dia 

13.05.1796, encara recorda moltes cares amb qui va conviure de 1771 a 

1777 i la gent també el recordava amb alegria i amb cor agraït. Tots veien 

que l’església beneïda el 1606 havia quedat petita, doncs si Jeroni de Be-

rard l’any 1789 ens diu que a Mancor hi havia 134 cases, la Visita de 

Nadal (1796) ens diu que ja n’hi ha 172. En aquell moment hi havia a 

Mancor un Vicari jove i emprenedor, Mn. Benet Vadell i Ribot
11

 i entre 

tots pensaren que era un bon moment per bastir un nou temple que po-

gués donar millor servei a la feligresia. Es creà una Junta, presidida pel 

Senyor de Massanella
12

 i entre 1800 i 1848 bastiren el temple actual. Fou 

començat pel Vicari Benet Vadell (1795-1805) i acabat en el llarg Vica-

riat de Mn. Tomàs Carvallo (1842-1884). Té 4 capelles per banda. En-

trant pel Portal Major, a ma dreta tenim: Sant Sebastià, Sant Crist, Mare 

de Déu del Roser i Sant Josep. A ma esquerra hi trobam: Font de Baptis-

me, Sant Antoni i Sant Probus, Portal lateral i Puríssima. 

Serà el mateix Vicari Carvallo qui entre 1854-1856 tindrà cura d’aixecar 

el campanar on hi posaran el rellotge que guiarà la vida del poble, com 

també, ajudat per la família Abrí Descallar i amb la col·laboració de la 

___________ 

10
 GEM, XI, 203 

11
 Mn. Benet Vadell i Ribot. Petra 02.01.1770 – Santanyí 28.05.1839. La seva mare, 

Joana Maria Ribot i Serra era germana del Caputxí Fra Miquel de Petra i neboda de Sant 

Juníper Serra. En aquell moment el caputxí petrer era el qui traçava o intervenia en totes 

les construccions religioses de Mallorca, per tant es pensà aprofitar aquella avinentesa 

perquè intervingués en les obres que projectava el Sr. Bisbe i el seu nebot. 
12

 Les terres de Massanella no pertanyien a la Vicaria, hi seran afegides quan es crearà 

la parròquia l’any 1913, juntament amb can Gallina, sa Teulera i cas Rellotger, però es 

veu que malgrat jurídicament no ho fossin, pel dia a dia sagramental, s’estimaven més 

anar a Mancor que no haver d’arribar fins a Selva. 
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feligresia, comanarà un Orgue a Mestre Antoni Portell i Fullana (1806-

1867) i per la festa de la Mare de Déu del Roser de 1856 omplí de música 

el temple que s’anava bastint.
13

  

VI. La creació de les Vicaries in Capite 

La parròquia està molt lligada a un territori. És l’Església que es fa pre-

sent en un territori concret i per una gent determinada que habita en 

aquell lloc. Aquesta presència de l’Església també va unida a una o unes 

persones que administren i donen els Sagraments, persones dirigides per 

un responsable que rep el nom de “Rector”. Aquesta persona, com qual-

sevol altra, té necessitat de tenir una manera de viure que li doni la lliber-

tat necessària per posar-hi son temps i no dependre de cap autoritat que li 

marqui o li barri el camí. L’apòstol Sant Pau ja ho va deixar clar en la 

seva manera de viure i en les paraules que escriví. Els papes Gregori IX 

(1227-1241) Celestí IV (1241) i Innocesi IV (1243-1254) no acceptaren 

la creació de la Diòcesi de Mallorca ni de les 35 primeres parròquies, fins 

que no hi va haver els béns necessaris perquè Bisbe i Rectors poguessin 

complir son ministeri lliurement. 

Hi va haver tot un grapat de segles que la població mallorquina no canvi-

ava molt, però també hi va haver temps que era bo de fer acumular els 

diners de les parròquies en una sola persona, qui tenia cura de cercar al-

tres capellans que donassin els serveis necessaris i ell pagava el que li 

semblava bé. Aquest sistema es coneix com “acumulació de beneficis”. 

Un clergue era Rector de diferents parròquies, cobrava totes les entrades 

que hi havia i encarregava a altres capellans que fessin la feina a cada 

lloc. Aquest sistema va ser arraconat quan el Concili de Trento (1545-

1563), en diferents sessions, ho anà prohibint. Ja en la sisena i setena 

___________ 

13
 Malauradament aquest orgue ja no existeix. Començà per tenir dos problemes estruc-

turals, un era el to, era massa alt i no servia per acompanyar el cant si l’organista no era 

destre en transportar el to; l’altre problema era que tenia les manxes a l’interior del 

moble i el renou que feien malmenava la música que es tocava. S’hi feren diferents 

compostures. De 1885 a 1906 els Vicaris Arnau Garau i Joan Femenias, amb l’ajuda de 

l’organer Antoni Cardell, no arribaren a posar-lo a punt pels serveis litúrgics. Durant el 

Rectorat de Mn. Bartomeu Català i Barceló (1972-1975) es va vendre el secret a 

l’organer alemany que feinejava per Mallorca, Gerhard Gremzing, i el moble fou posat 

com armari dins la sagristia. A. Mulet-A. Reynés: Orgues de Mallorca. J.J. Olañeta, 

Editor. Barcelona 2011, pàg. 217. 
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sessió celebrades en el mes de gener de 1547 parla de l’obligada residèn-

cia de Bisbes i Rectors, però serà en la darrera fase (1562-1563), en les 

sessions 21 i 22 posaran l’accent en el bé de les ànimes i obligarà a la 

residència, com també, degut al creixement poblacional que ja s’havia 

experimentat en alguns llocs, ens dirà que s’ha d’obligar als Rectors a 

tenir el número suficient de Vicaris per poder atendre la feligresia, i que 

si la circumscripció parroquial era molt extensa, es dividís en diferents 

parròquies, com també s’havien de dividir, proporcionalment, els béns i 

les rendes que tenia cada parròquia matriu. 

A Mallorca les primeres Vicaries in Capite sorgiren en la zona munta-

nyenca, ja que durant els mesos d’hivern la gent tenia molt mal de fer 

arribar fins a la parròquia i el capellà també tenia dificultat per travessar 

barrancs i torrenteres i aquesta és la raó que Massanella no entrà a la Vi-

caria de Mancor degut al torrent de sa Coma Roja. 

En el segle XVI es crearen: 1535 Estellechs, 1565 Banyalbufar, 1596 

Búger, 1579 Fornalutx, 1583 Deià, 1598 Capdepera. 

En el segle XVII: 1604 Santa Eugènia, 1634 Biniaraix, 1648 Costitx, 

1660 Llubí, 1683 Vilafranca, 1696 Maria de la salut. 

En el segle XVIII: 1711 Lloseta, 1720 Consell, 1721 Son Sardina (Pal-

ma), 1755 Son Servera, 1770 Mancor de la Vall, 1781 Santa Catalina 

(Palma), 1796 Sant Jordi d’Orient 

VII. Vicaris in Capite de Mancor 1770-1913 

1771-1777 Mn. Bernat Nadal i Crespí. Va néixer a Sóller dia 

05.04.1745 en el molí fariner de can Pau. Estudià al Convent dels PP. 

Franciscans OFM que hi havia a Sóller, per passar a la Universitat en 

vistes a ser capellà. Complits els 18 anys, edat reglamentària, fa oposici-

ons i entra al Col·legi de La Sapiència dia 20.03.1763. Dos anys abans ja 

havia rebut la clerical Tonsura. Anant avançant en els estudis i per poder 

rebre els Ordes Majors, dia 17.06.1768 feia Títol de Patrimoni i dia 

23.09.1769 era ordenat Prevere pel bisbe Francisco Garrido de la Vega 

(1763-1772 

Vivia a Sóller integrat en el Reverend Comú d’aquella parròquia fins 

que, creada la Vicaria in Capite de Mancor dia 19.01.1770, el novell pre-

vere de muntanya es mostrà disposat a viure a Mancor i aquí arribava el 



PRESBITEROLOGIA DE LA PARRÒQUIA DE MANCOR DE LA VALL 

- 119 - 

 

1771 per compartir la fe amb els gairebé 600 habitants que hi havia lla-

vors. 

Mn. Bernat era treballador i feiner. Amb il·lusió emprengué la tasca 

d’organitzar la vida cristiana a Mancor. No deixà d’encoratjar el “Con-

sell Parroquial” que ara ja no hauria d’anar a la Rectoria de Selva per fer 

les reunions, les podrà fer a la Vicaria, doncs la casa que Andreu Mateu, 

àlias Maga, havia deixat l’any 1726 per vivenda del Vicari, es va arre-

glant i agombola les reunions, més ara que ha minvat el número de mem-

bres que la integren. Atenia petits i grans, la Doctrina i l’administració 

dels Sagraments i encara tenia temps per a l’estudi, aprofundint no sols 

les ciències eclesiàstiques, que bé havia treballat a la Universitat, sinó 

també l’estudi de les llengües: català, castellà, llatí, grec i hebreu que ja 

eren conegudes i dominades pel jove Vicari, ara entrarà al coneixement 

dels idiomes moderns: francès, anglès, alemany i portuguès coneixe-

ments que ara li ajudaran a comprendre millor el món que li tocava viure. 

Restà a Mancor fins el 1777 

 a) 1777-1794 Madrid 

Treballa a l’Oficina d’Interpretació de llengües, entitat que era part del 

Ministeri d’Assumptes exteriors del Govern Espanyol. També, amb el 

càrrec d’Abreviator; treballa a la Nunciatura Apostòlica, és membre de 

l’Acadèmia de la Concepció, que uneix teòlegs i juristes de bona fama, 

n’arribarà a ser Director. Participa a unes oposicions a una canongia per a 

la Reial Col·legiata de Sant Isidre, però per les lleis d’extrangeria que hi 

ha, no l’hi pogueren donar, malgrat tots quedaren admirats de la seva 

ciència i del seu seny, per aquesta raó el nomenaren Penitencier i 

Col·lector de Mandes Pies. El Rei Carles III, dia 17.07.1787, després 

d’haver aconseguit de la Santa Seu la dispensa de Residència, el nomenà 

Canonge de la Seu de Mallorca. 

 b) 1794-1818 Bisbe de Mallorca 

El trasllat del bisbe de Mallorca Pere Rubio Benedicto y Herrero (1778-

1794) a Jaén, deixava lliure la Mitra Mallorquina i l’Ajuntament de Pal-

ma ben aviat demanà que el nou bisbe fos el prevere solleric Bernat Na-

dal. Tot va anar bé. Madrid i Roma es posaren d’acord i una vegada or-

denat a Madrid, a l’església de San Felipe el Real, arribava a Palma per a 
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les festes de Nadal de 1794 i començava oficialment son pontificat dia 

primer de febrer de 1795. Son pontificat fou llarg i fruitós, doncs durà 

fins el 12.12.1818 deixant fama d’home liberal i atent a les necessitats 

humanes i espirituals dels seus diocesans.  

1777-1790 Mn. Bartomeu Bosch Havia nascut a Palma i seguint amb 

els estudis a la Universitat, entrà al Col·legi de La Sapiència dia 

09.11.1760. Acostant-se el temps de rebre els Ordes Majors, feia Títol de 

Patrimoni dia 05.07.1768. Deixada la Vicaria de Mancor, l’any 1807, fou 

nomenat Domer de la Seu. Morí a Palma el 1812. 

1790-1794 Mn. Francesc Frau. Arribà a Mancor en el mes de desembre 

de 1790, on hi restà fins el 1794, desconeixent, per ara, altres coses de la 

seva vida. 

1795-1805 Mn. Benet Vadell i Ribot Va néixer a Petra dia 02.01.1770. 

Dia 24.02.1772 rebia el sagrament de la confirmació a Petra mateix, per 

mans del bisbe Garrido de la Vega. Havent fet les primeres lletres a Pe-

tra, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 25.01.1791 feia 

Títol de Patrimoni. Ordenat prevere començà el servei ministerial a la 

parròquia nadiua fins que el 1795 fou nomenat Vicari in Capite de Man-

cor, càrrec que tingué durant 10 anys. Aquell any (1795) presidí la pro-

cessó del Corpus el nou Bisbe Dr. Nadal i es va veure la necessitat 

d’aixecar un nou temple i el nou Vicari, ajudat de son oncle, el caputxí P. 

Miquel de Petra, en farà la traça del temple actual. El 1805 participà a les 

oposicions a Rectoria i aconseguí la de Valldemossa, on hi restà de 1805 

a 1808. De 1808 fins a sa mort fou Rector de la parròquia de Sant Andreu 

de Santanyí, on morí dia 28.05.1839. Fou Vocal Perpetu de la Junta pel 

nou temple de Mancor. El Cementiri de Santanyí guarda un airós mauso-

leu. Sunyer 149-153 

1805-1807 Mn. Jaume Quintana i Garriga. Va néixer a Binissalem el 

1780 i fetes les primeres lletres al poble, passà a Palma per fer els estudis 

eclesiàstics i dia 24.11.1801 feia Títol de Patrimoni per poder accedir als 

Ordes Majors. Havent participat a oposicions a Rectoria, en el mes de 

juliol de 1805, arribava a Mancor com Vicari in Capite, on hi restà fins a 

la mort, que li sobrevingué als 27 anys, doncs morí a Mancor estant, dia 

21.07.1807. 
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1807-1831 Mn. Bartomeu Gayà i Mayol. Havia nascut a la vila de Sant 

Joan i a la nostra Universitat aconseguí el grau de Doctor en Teologia. 

Dia 28.11.1801 feia el Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Ma-

jors. Començà l’exercici ministerial a la parròquia nadiua i en el mes de 

desembre de 1807 arribava a Mancor encetant un Vicariat de 24 anys, 

doncs hi restà fins el mes de març de 1831. Són moltes les obres i les 

activitats que portà a terme aquest memorable Vicari: 1810 es compra la 

Mare de Déu de Pasqua amb la precisa corona de plata i una cadena d’or; 

1811 es posa una campana nova de 10 roves; 1812 el Bisbe Nadal dona 

mil lliures pel nou temple;1814 Tern de vellut negre amb galons d’or; 

1816 el Bisbe Nadal fa un donatiu de 481 lliures pel nou temple; 1816 

puja a Biniarroi, amb la Vera Creu, degut a l’esllavissada de terres que hi 

ha hagut; 1821 s’acaba el temple de Biniarroi; 1821 s’inaugura el Ce-

mentiri Rural. En el mes de març de 1831 deixarà Mancor per passar a la 

Rectoria de la Ciutat d’Alcúdia i rebrà el títol de Vocal Perpetu de la Jun-

ta del temple de Mancor.  

1831-1842 Mn. Bartomeu Barceló i Barceló. Va néixer a Porreres dia 

11.11.1805 i fent els estudis al seminari, dia 21.07.1828 feia Títol de Pa-

trimoni per poder rebre els Ordes Majors, essent ordenat prevere dia 

12.03.1831 i aquest mateix any arribava a Mancor amb el càrrec de Vica-

ri in Capite. Dia 27.03.1833, dimecres de Passió, s’havia posat una tela 

morada, com pertocava en temps de Quaresma i aquest dia s’havia fet el 

Sermó de les Set Paraules. Es veu que el cremalló d’un ciri va pegar foc a 

la dita tela i a les 4 hores de la matinada sortien flames de l’absis del 

temple. Tot Mancor participà en la feina d’apagar el foc, però retaule, 

sagrari, copó, llàntia de plata tot quedà fus i la bòveda del presbiteri cai-

gué tota. Tot el poble col·laborà en la construcció i el diumenge del Ram 

ja es cantà solemne Te Deum. El Sr. Bisbe regalà un nou copò de plata 

que fou beneït en el mes d’abril. Molt treballà aquest Vicari en la cons-

trucció del temple i el dia de la Benedicció, 27.08.1843, presidí les Com-

pletes que es cantaren el vespre. Regalà l’estàtua del Ressuscitat per a la 

processó de Pasqua. 

1842-1884 Mn. Tomàs Carvallo. Va néixer a Barcelona l’any 1806 i fou 

batiat amb el nom de Félix. L’any 1820 passà a Mallorca i el 1824 entrà 

al Convent de Sant Domingo (Palma), on hi professà l’any següent. Fou 
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destinat al convent de Manacor i després al de Lloret, d’on fou expulsat 

el 1835. De 1835 a 1842 tingué el càrrec de Vicari a la parròquia de Sel-

va. L’any 1842 arribà a Mancor amb el nomenament de Vicari. Sabem 

del seu comportament antiliberal manifestat tant damunt la trona, com pel 

carrer, però també hem de dir que el seu llarg Vicariat a Mancor compor-

tà l’acabament del temple parroquial (1843), la col·locació de retaules, 

llevats a esglésies conventuals, la trona, el campanar, el rellotge, l’orgue, 

el Viacrucis pujant a Santa Llúcia (1864), el trasllat de les relíquies de 

Sant Probus de Massanella al temple de Mancor... Hem de dir que tingué 

un gran aliat amb el Marqués del Palmer, malgrat Massanella no fos part 

de la Vicaria de Mancor, sempre era al costat del Vicari en les obres que 

sempre duia entre mans. L’any 1885, degut a la manca de salut, renuncià 

a la Vicaria, però seguir vivint a Mancor fins que li arribà la mort. Morí a 

Mancor dia 22.07.1886, als 80 anys. (BOBM 1886, 246.); (Fiol, G.III, 

15); (GEM, X, 158). 

1885-1901 Mn. Arnau Garau i Sastre. Selva 1855. Una vegada fets els 

estudis primaris a Selva, passà a Palma per fer els estudis eclesiàstics, 

Dia 08.11.1878 feia Títol de Patrimoni per poder arribar als Ordes Ma-

jors. Dia 02.04.1881 rebia l’ordenació sacerdotal. Començà l’exercici 

ministerial en la vila nadiua. En el mes de gener de 1885 rebia el nome-

nat de Vicari de Mancor. Tingué cura de què els PP. Paüls hi predicassin 

dues Missions (1886 i 1897). Disposà que es fes l’endomassada del tem-

ple i l’any 1893 va fer obrar el llit de la Mare de Déu d’agost. En el mes 

de gener de 1901 retornà a Selva, on morí dia 19.06.1904. (BOBM 1904, 

290). 

1901-1913 Mn. Joan Femenia i Payeras. Va néixer a Búger dia 8 

desembre de 1870. Fets els estudis primaris, passà a Palma per fer els 

eclesiàstics i dia 30.11.1894 feia Títol de Patrimoni per poder arribar als 

Ordes Majors. Dia 30.05.1896 rebia l’ordenació Sacerdotal i quedà en la 

parròquia nadiua atenent el culte de la Vicaria. L’any 1901 passà a Man-

cor com Vicari in Capite. Participà a les oposicions a Rector que promo-

gué el bisbe Campins i li pertocà la Rectoria de la novella parròquia de 

Mancor, encetant un llarg Rectorat que es perllongà fins l’any 1949. 

L’any 1908 instaurà el Cercle d’Obrers Catòlics, el 1909 la Congregació 

Mariana, el 1910 l’Apostolat de l’Oració. 
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VIII. Auxiliars de Vicari 

P. Bartomeu Borràs, OFM. Quan l’any 1777 el Vicari Bernat Nadal i 

Crespí deixà la Vicaria, arribà aquest bon frare per fer-se càrrec de la 

Vicaria fins que arribà el Vicari Mn. Bartomeu Bosch. 

P. Josep Caimari OFM. Quan Mn. Francesc Frau deixà la Vicaria en el 

mes de març de 1894, se’n feu càrrec aquest frare franciscà, fins al mes 

d’abril de 1795, que arribà el nou Vicari Mn. Benet Vadell. 

Castell i Genestar, Mn. Arnau Sabem que va néixer a Llubí i que des-

prés d’haver fet els estudis primaris passà al Seminari per fer els eclesiàs-

tics. Ordenat prevere, també sabem que de 1793 a 1804 fou Vicari de 

Búger, passant posteriorment a Mancor com a Vicari interí i que el 1806 

era Vicari in Capite de Biniamar. Ens surt un homònim, també nascut a 

Llubí, que dia 22.12.1803 feia Títol de Patrimoni per poder accedir als 

Ordes Majors, però ell feia 10 anys que era Vicari de Búger. 

Armengol i Coch, Mn. Josep Vicari interí entre Mn. Bartomeu Gayà i 

Mn. Bartomeu Barceló, l’any 1831. Vide llistat de capellans nadius. 

Munar i Villalonga, Bartomeu. Lloseta 1813 Franciscà exclaustrat fou 

uns anys auxiliar de Vicari, morí a Lloseta 09.11.1891. (BOBM 1891, 

340). 

IX. La Vicaria esdevé parròquia 1913. 

Dia primer de juny de l’any 1913 s’obria una nova època per a la diòcesi 

de Mallorca. Havia estat un procés llarg, ja començat pel Bisbe Miquel 

Salvà i Munar (1851-1873) després de la firma del Concordat entre la 

Santa Seu i l’Estat Espanyol, firmat a Madrid dia 16.03.1851. Procés que 

va fer possible que aquell any (1913) es poguessin erigir 33 noves parrò-

quies que, afegides a les 38 ja existents, sumaven 71 parròquies coordi-

nades en 7 Arxiprestats. 

Erigir una parròquia també volia dir que la paga del Rector i dels Vicaris 

anava inclosa en el pressupost de l’Estat, cosa que va ser aprovada pel 

Reial decret de dia 05.01.1911 i Reial Cèdula del 16 de març del mateix 

any. 

L’Arxiprestat d’Inca, en el qual hi entrava la parròquia de Mancor, que-

dava integrat per 19 parròquies dividides en: 
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2 parròquies urbanes de termini: Inca i Pollença. 

9 parròquies urbanes d’ascens: Alaró, Alcúdia, Binissalem, Campanet,sa 

Pobla , Muro, Sencelles amb la Vicaria de Biniali, Santa Maria del Camí, 

Sant Llorenç de Selva amb les Vicaries de Biniamar i Moscari. 

8 parròquies urbanes d’entrada: Búger, Caimari, Consell, Costitx, Llose-

ta, Llubí, Mancor i Santa Eugènia. 

Dia 27 de maig de 1913 Mn. Joan Femenia quedava formalment constitu-

ït Rector de Mancor i dia primer de juny prenia possessori de la parrò-

quia. 

Rectors de la parròquia de Sant Joan Baptista de Mancor de la Vall 

1913-1949 Mn. Joan Femenia i Payeras. És l’únic Rector en propietat 

que ha tingut aquesta parròquia i ha sumat 12 anys de Vicari i 36 de Rec-

tor. Els anys no foren fàcils i les complicacions polítiques que es vivien 

sempre trobaren ressò en el seu llarg ministeri, començant pel procés 

d’independència municipal que es concretà el 1925. A l’església no es 

posà cap monument resultat de la guerra de 1936-1939, perquè s’havia de 

fer un monument al Cor de Jesús, amb els noms dels mancorins caiguts. 

Es projectà, però no s’executà. Fou marmessor de Sebastià Mateu de Tu-

rixant i pogué fer front a diferents obres a Mancor i a Santa Llúcia. Quan 

l’any 1946 celebrà les Noces d’Or Sacerdotals fou declarat Fill Adoptiu 

de la vila i li fou dedicat un Carrer. A mesura que passaven els anys la 

salut, sobretot la vista degut a la diabetis, li anava mancabant, sortosa-

ment un nebot seu, Mn. Miquel Femenia i Perelló, fou ordenat prevere 

l’any 1932 i arribà a Mancor com a Vicari i fou el seu estaló fins que li 

arribà la mort dia 13.03.1949. Havia redactat “Libro de notas referentes 

a Mancor” (BOM 1949, 208); (G. Fiol, III, 395-396). 

1949-1952 Mn. Miquel Femenia i Perelló. Búger 01.03.1907. Fets els 

estudis al poble passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Partici-

pà en el Certamen que es feia presentant aquests treballs: 1928 Mamífe-

ros y Aves existentes en el Museo del Seminario de Mallorca, 1929 In-

ventario completo de las Aves del Museo del Seminario de Mallorca. A 

mesura que s’acostaven els Ordes Majors, dia 10.05.1931 féu Títol de 

Patrimoni i dia 21.05.1932 rebia l’ordenació sacerdotal i començava el 

servei ministerial com a Vicari de la parròquia, ajudant a son oncle Rec-
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tor. Fou Vicari durant 17 anys i 3 Rector. A més d’atendre l’oncle que 

anava tornat vell i ferit per la diabetis, aprofitant també la deixa de Turi-

xant, feu grans reformes a l’ermita de Santa Llúcia i a la carretera per 

pujar-hi, doncs veia la utilitat que tindria com a casa d’Exercicis Espiri-

tuals. L’any 1952 deixà Mancor per anar a Campanet com a Rector, on hi 

morí el 1973. (G. Fiol III, 396-397.  

1952-1960 Mn. Jaume Bonet i Bonet. 21.01.1926 – 25.06.2017. 

S’Alqueria Blanca és la parròquia que va engendrar a la fe aquest fill de 

la pagesia mallorquina, que ha esdevingut el Fundador de la Fraternitat 

Missionera Verbum Dei. Escolanet vivaretxo d’aquella parròquia passà a 

l’Escolasticat que els Germans de La Salle tenen al Pont d’Inca, per en-

trar al Seminari poc després. L’any 1943 entrava al Col·legi de La Sapi-

ència per alleugerir l’economia familiar i poder seguir els estudis. Fou 

ordenat prevere amb els 820 seminaristes de tota Espanya, que aquell any 

foren ordenats al Congrés Eucarístic de Barcelona dia 31.05.1952. 

Al Seminari estant presentà cinc treballs al Certamen anual que es feia en 

aquell centre formatiu: 1945 Estudi filològic i versió literal del comen-

çament de la passió de Sant Lluc; 1948 Estudi sobre els tropos de les 

melodies gregorianes del Kyriale. Llurs vestigis en els llibre de Cor de la 

Seu de Mallorca; 1950 Roma, centre de la Cristiandat. Caldria destacar, 

per la incidència que posteriorment tindran en la seva activitat pastoral, 

els treballs de 1951 “L’Ascética de l’Acció catòlica” i el de 1952 “Els 

exercicis espirituals de Sant Ignasi i l’Acció Catòlica: els exercicis igna-

sians com mètode de formació apostòlica”. No hi ha dubte que la seva 

personalitat apostòlica s’anava perfilant. 

Ordenat prevere, fou nomenat Rector de la parròquia de Sant Joan Bap-

tista de Mancor de la Vall, on restarà fins a les acaballes del curs 

1960/61, que fou nomenat Vice-Consiliari Diocesà de l’Acció Católica. 

“Les Convivències”, “L’Apostolat de la predicació”, “Els exercicis es-

pirituals” foren la tasca i el carisma d’aquest sacerdot mallorquí. El delit 

de conèixer Jesús i fer-lo conèixer i estimar, primer pels seus feligresos i 

després per tota la societat mallorquina, que anava perdent les seves ar-

rels cristianes davant l’onada turística que ho anava canviant tot. 

L’apostolat amb les joves fou el començament d’una gran família, que 

tira-tira anirà tenint tres branques: Religioses, Religiosos i Matrimonis. 
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S’haurà de mirar com aquesta nova família religiosa anirà encaixant en la 

canviant legislació canònica. 

Dia 25.03.1963 el bisbe Jesús Enciso i Viana (1955-1964) aprova les 

Missioneres. Dia 24.10.1968 el bisbe Rafael Àlvarez Lara (1965-1972) 

aprova el grup de sacerdots que, seguint els consells evangèlics, es dedi-

caran amb gran despreniment a l’oració, a l’estudi i a l’apostolat de la 

Paraula i de l’Exemple. Dia 17.09.1969 quedaran constituïdes a Mallorca 

les tres branques amb el títol “Institut Apostòlic de Sacerdots i Seglars 

Verbum Dei” segons el CIC de 1917. La legislació eclesiàstica, després 

del Concili Vaticà II canvia i l’Apostolat de la Fraternitat es va ampliant, 

les necessitats pastorals viscudes en els cinc continents, on ja va treba-

llant la novella família religiosa, va mostrant nous camins, que Mn. Jau-

me veu i es deixa guiar per l’Esperit i d’aquesta manera serà centrat en la 

nova legislació eclesiàstica que posa l’Església. L’any 1987 l’Institut 

Teològic del Verbum Dei està afiliat a la Pontifícia Universitat Urbania-

na de Roma i dia 15.04.2000 va rebre l’Aprovació Pontifícia: Fraterni-

tat Missionera Verbum Dei. 

En l’avinentesa de la celebració dels 50 anys de la fundació, se celebrà 

una “Convención. Año Jubilar 2012/2013” al Casal que té la Fraternitat a 

Set Aigües (Velència), del 30.07 al 04.08 i foren presentades 19 “Medi-

taciones” predicades per Mn. Jaume entre 1984 a 2003; com també la 

recol·lecció de 52 poemes: Quisiera Señor. Poemas. Els darrers anys de 

Mn. Bonet, viscuts en les intal·lacions que la Fraternitat té a Loeches 

(Madrid), han estat feixucs a causa d’una progressiva demència senil, 

però la Fraternitat ha seguit el seu camí. La bona llavor sembrada per 

Mn. Jaume ha anat creixent i fruitant, perquè és sempre el Senyor qui 

dona la maina. (BOBM 2007, 332-334).  

1960-1963 Mn. Guillem Torrens i Mut. Arenal de Llucmajor 

18.06.1929. Seguint els estudis eclesiàstics al Seminari, l’any 1954 parti-

cipà en el Certamen Público Literario que l’any Sant, organitzà el Bisbe 

Joan Hervàs, amb el treball: Devoción Mariana de los Prelados Mallor-

quines. Participà en el Certamen del Seminari amb els treballs: 1954 Do-

cumentación inédita de algún Pontificado de Mallorca de los siglos XIV 

al XVII: Fra Tomàs de Rocamora, Obispo de Mallorca; 1957 Monogra-

fia histórica de la iglesia de Sant Antonio de Viana. Dia 22.12.1956 fou 
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ordenat prevere, quedant com a prevere acollit, a la parròquia ciutadana 

de Sant Sebastià. De 1957 a 1960 fou Vicari d’Andratx. De 1960 a 1963 

fou Rector de Mancor i va tenir cura de què de dia 10 a 21 de gener de 

1962 els PP. Andreu Garcias i Rafel Jaume C.M. predicassin una Missió 

Popular en aquesta parròquia. L’any 1963 fou nomenat Vicari de la par-

ròquia de Llucmajor, per tenir cura d’una novella parròquia que es crea-

ria a s’Estanyol de Migjorn, cosa que el Bisbe Rafel Àlvarez va fer el 

1970. Mn. Guillem començà a atendre aquella feligresia, sobretot en els 

mesos d’estiu, per això comprà terrenys i aixecà l’edificació parroquial i 

dia 14.07.1977 rebia el nomenament de Rector d’aquella nova parròquia, 

càrrec que tingué fins el 1992 que li arribava la germana mort. Aixecà, 

amb la seva família, a la vila d’Algaida, un oratori particular dedicat a la 

Mare de Déu de l’Agraïment, també conegut com “Betània de Mn. Gui-

llem” on hi celebrava diferents festes. Morí a Algaida dia 06.01.1992. 

(BOBM 1992, 119-120); (G. Fiol, III, 397). 

1963-1967 Mn. Bartomeu Mateu i Coll. Va néixer a Inca dia 

24.05.1933 i havent fet les primeres lletres a Inca, passà al Seminari per 

fer els estudis eclesiàstics. Era bon esportista i home pràctic per a les 

coses de la vida, per això era el deixeble de confiança del vell professor 

de Física i Química Mn. Emili Sagristà i Llompart (1875-1963). Participà 

en el Certamen que es feia presentant, l’any 1955, “Estudio sucinto de 

los antibióticos modernos”; 1956 “Desde la ebonita y el celuloide hasta 

los plásticos modernos”. Dia 20.12.1958 fou ordenat prevere i acabat el 

curs de Convictori, fou nomenat Vicari de Santa Margalida, on hi exercí 

el ministeri fins el 1963, que passà, uns mesos servint la parròquia de 

Consell, per ser anomenat, el mateix any, Ecònom de Mancor de la Vall. 

La parròquia, la joventut i Santa Llúcia bé ompliren les hores del jove 

prevere, doncs naixia la Fraternitat Missionera Verbum Dei i l’activitat 

de Cursets, Convivències i Caps de Setmana eren ben actives al Santuari. 

També li pertocà aplicar la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, cosa 

que aconseguí certerament. De 1967 a 1971 fou el Rector de nova parrò-

quia que s’erigí a les vivendes de protecció oficial que porten el nom de 

Verge de Lluc, en el llindar dels termes municipals de Palma i Marratxí. 

Aixecà el temple parroquial i mitjançant el futbol establí forts vincles 

entre la feligresia i la parròquia. El seu nom s’ha fet present en la barria-
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da, posant-lo a un carrer de la demarcació parroquial. De 1971 a 1978 fou 

Rector de Sineu, anys que prengueren molta força les Confraries de Set-

mana Santa. L’any 1978 passà de Rector a Muro i el 1988 fou nomenat 

Rector de la novella parròquia turística de Sant Albert el Gran. Aixecà el 

nou temple que fou beneït pel Bisbe Teodor Úbeda dia 07.07.1991, tot 

començant una gran activitat pastoral i litúrgica celebrativa entre els pocs 

estadants d’aquell indret i entre els nombrosos visitants de la temporada 

estiuenca. Una aturada cardíaca li provocà la mort, que li arribà a Muro 

dia 21.02.2000. (BOBM 2000, 225-226).    

1967-1971 Mn. Antoni Bennàssar i Cirer. Acabava de sortir del Semi-

nari Mn. Antoni, quan arribà a Mancor l’any 1967. Havia nascut a Sence-

lles dia 15.10.1942 i fetes les primeres lletres a la vila, passà al Seminari 

per fer els estudis eclesiàstics. L’any 1964 presentava el treball de Cer-

tamen: Motivos de la reforma Teresiana según el Libro de la Vida y de 

las Fundaciones de la Mística Doctora i l’any 1966 Estudio monográfico 

de la Misión de San Carlos Borromeo, Sepulcro de Fray Junípero Serra. 

Fou ordenat prevere al Seminari per mans del bisbe Rafael Àlvarez Lara 

dia 18.06.1967. Començà l’exercici ministerial com Ecònom de Mancor 

de la Vall, establint forta relació amb la Fraternitat Missionera Verbum 

Dei, que tenia l’ermita de Santa Llúcia com a Casal de la Institució i lloc 

dels anomenats “Caps de Setmana” i “Convivències”. Deixà la parròquia 

per passar a Barcelona. Estudià Teologia i Psicologia i allà estant deixà el 

ministeri.  

1972-1975 Mn. Bartomeu Català i Barceló. Vilafranca 31.08.1941 Ha-

vent fet els estudis primaris i alguns cursos de Batxillerat, entrà al Semi-

nari. Participà al Certamen presentant els treballs: 1961 “Unitats Econò-

miques supranacionals”. 1962 “El pensament de l’Església davant el 

ressorgir del poble africà”. 1963 “El problema de Déu en la filosofia 

contemporània”. 1965 “La nova cristiandat de Maritain”. Fou ordenat 

prevere dia 18.06.1967. Començà l’exercici ministerial a la parròquia 

d’Alcúdia com Vicari 1967-1971. L’any 1973 es llicencià en Filosofia a 

la Universitat de València, i en Pedagogia (1980) per la universitat Cen-

tral de Barcelona. A Mancor estant treballà a una fàbrica de sabates i jugà 

amb l’equip local de futbol. L’any 1987 fou enviat a Itàlia per conèixer 

l’experiència que allà feia l’Església en la lluita contra la drogodepen-
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dència i retornat a Mallorca posà en marxa el Projecte Home, sent-ne el 

President durant tota la seva vida ministerial. L’any 1991 fou nomenat 

Rector de Puigpunyent compartint aquesta doble tasca pastoral. L’any 

1985 col·laborà en la redacció de: “Memoria de una experiencia sobre 

educación educativa y acción tutorial”. Des de 1996 és el President Na-

cional del Projecte Home. Des de 1999 és membre de la Junta Directiva 

de la Federació Mundial de Comunitats terapèutiques i President de la 

xarxa Iberoamericana d’organitzacions no governamentals sobre la dro-

godependència. Ha estat guardonat amb la Gran Creu de l’Orde Civil de 

la Solidaritat (1996); La Gran Creu Blanca atorgada pel Ministeri de 

l’Interior (1997); La Medalla de Plata del Mèrit Social Penitenciari 

(1998); El Premi Carlo Corsini de Serveis a la Comunitat 2000/2001; 

Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears 2002; Medalla de 

l’Orde Isabel La Catòlica 2002; Medalla d’Or de l’Ajuntament de Palma 

2002; L’any 2017 s’ha donat a la impremta “Bartomeu Català, un pro-

jecte d’home de Fe” (editorial Lleonard Muntaner). L’any 2018 

l’Ajuntament d’Alcúdia el va declarar Fill Adoptiu. GEM, III, 223; 

XXIV, 83-84. 

1975-1982 Mn. Bartomeu Ramis i Palou. L’alegre lloc de Moscari el 

va veure néixer dia 18.01.1933. Fent d’escolanet a l’església va néixer en 

ell la idea de ser capellà i per això va anar al Seminari. Fou odenat preve-

re pel Bisbe Jesús Enciso i Viana dia 20.12.1958 i acabat el Convictori, 

començà l’exercici del ministeri sacerdotal a la parròquia d’Algaida, fent 

molt bona feina en l’Acció Catòlica, sobretot entre el jovent. Hi restà fins 

que passà, com a Vicari, a la parròquia del Coll d’En Rabassa. Aquesta 

vivència en una parròquia urbana li va anar bé, va conèixer un altre món, 

però més li estirava el món rural, per això el 1975 passà de Rector a 

Mancor i tindria cura de la Casa d’exercicis que havia deixat la Fraterni-

tat Missionera Verbum Dei a Santa Llúcia, com també, a partir de 1981, 

tindria cura de la veïna parròquia de Santa Tecla de Biniamar. 

L’any 1983 Mn. Bartomeu havia acabat les forces i anà a passar uns me-

sos ajudant al Rector de Porreres, per assumir aquest mateix any la Rec-

toria de Santanyí. Allà hi restà fins el 1988 que anà de Rector a Petra. Era 

l’any que s’havia de Beatificar al missioner local Fra Juníper Serra 

(1713-1784), amb qui començarà una gentil vocació i sabrà sembrar-la en 
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els fidels que li havien estat confiats. Ajudat pels PP. Franciscans petrers, 

de 1989 a 1992 assumí l’Administració Parroquial de la veïna vila 

d’Ariany que havia quedat sense Rector, però una terrible malaltia a la 

gargamella farà que vagi perdent la veu malgrat tots els avanços de la 

medicina que li aplicaren a Mallorca i a Barcelona, on hi tenia la germa-

na. 

Quan complí l’edat canònica començà a gaudir de la jubilació, i retornà a 

Moscari, però seguí ajudant als P. Franciscans que aquells anys també 

havien de tenir cura de la veïna parròquia de Sant Joan amb els santuaris 

de Bon Any i Consolació. La malaltia de la gargamella feia el seu camí i 

malgrat que la voluntat de servei hi era, la vellesa anava mancabant les 

energies del fidel servent del Senyor. Hagué de passar uns mesos a la 

residència que té la parròquia de Sencelles, fins que el dissabte dia 4 de 

març del 2017, després d’haver rebut el Sant Viàtic i la Santa Unció, pas-

sà a la Casa del Pare. (BOBM 2017, 132-133).    

1982-1985 Mn. Joan Pons i Payeras. Búger 06.11.1955. Fets els estudis 

primaris al poble, passà al Col·legi Beat Ramon Llull d’Inca per fer el 

Batxillerat. Entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i fou ordenat 

prevere a Búger dia 05.07.1981. Havia fet el temps de prediaconat a les 

parròquies d’Inca i d’Algaida. Dia 01.12.1982 fou nomenat Rector de 

Mancor i de Biniamar. Tingué cura d’instituir el Consell Parroquial de 

Pastoral i de dinamitzar el Club d’Esplai. El 1985 passà a la Serra perua-

na per atendre les parròquies de Cascas i Contumazá, encomandes a la 

diòcesi de Mallorca. Retornà el 1990 i anà a la Vall de Sóller per treballar 

pastoralment amb l’equip de preveres que allà exercien el ministeri. De 

1993 al 2002 fou Rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Calvià i 

de 2002 a 2015 Rector de sa Pobla, tenint cura també de la feligresia de 

Sant Albert el Gran (Muro). De 2015 a 2018 ha estat el Rector de les 

parròquies de Sencelles i Costitx, deixant-les aquest any per anar a seguir 

uns estudis a la Universitat Eclesiàstica de Barcelona. L’any 2016 fou 

nomenat Cronista Oficial de la Vila de Búger. Ha donat a la impremta: 

1977 Búger i l’Església; 1980 Els cullerers, un capítol de la Història de 

Búger; 1981 L’Orgue de Búger; 1996 El Vicari Vicenç Payeras (1654-

1719). La construcció de l’Església de Búger; 1997 L’Adoració Noctur-

na a Calvià; 1998 l’Orgue de Calvià; 1999 La Cofraria de la Mare de 
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Déu de Lluc a Calvià; 2000 Les Confraries en la Història de Calvià; Vi-

da i obra del compositor Mossèn Pere Josep Cañellas (Calvià 1845-

1922); 2007 Vida i martiri de Sor Catalina del Carme Caldès F.F.M. (sa 

Pobla 1899-Barcelona 1936). Búger segle XIX.; na Joana Cartera, una 

glosadora de picat. Búger 1908-1991; 2017 Jaume Capó Amengual de ca 

s’Homo de Búger 1897-1973. (GEM XXIII, 375; XXIV, 298).   

1985-1988 Mn. Miquel Amengual i Saurina. Inca 26.04.1941. Prevere 

18.06.1967. Començà l’exercici ministerial a la parròquia de Pollença 

com a Vicari i d’allà anà a Sencelles. Passà un anys en la Fraternitat Mis-

sionera Verbum Dei, atenent les missions que regentava al Perú. Retornat 

a Espanya anà a la Universitat de Salamanca, aconseguint la llicenciatura 

en Teologia Espiritual. Passà als EEUU per treballar en el moviment dels 

Cursets de Cristiandat i en la pastoral parroquial. El 1985 retornà a Ma-

llorca i fou nomenat Rector de la parròquia de Mancor i Biniamar, càr-

recs que exercí fins el 1988, que passà com Rector Solidari d’Andratx i 

S’Arracó. El 1990 sortí de Mallorca per anar a les Missions diocesanes 

del Perú, a la parròquia i Col·legi San Juan Maria Vianney. L’any 1997 

retornà a Mallorca i fou nomenat Rector solidari de les parròquies 

d’Algaida, Montuïri i Porreres i el 1999 de Sant Joan i Vilafranca. L’any 

2003 fou nomenat Rector solidari de Selva i Caimari. En el mes de juny 

del 2006 deixà el ministeri. (Fiol, 47). 

1988-1995 Mn. Bartomeu Fons i Pasqual. Manacor 28.05.1940 L’any 

1954 entrà al seminari per fer els estudis eclesiàstics. Participà en el Cer-

tamen que es feia en aquell Centre d’estudis: 1962 “Estudio de los traba-

jos del P. Fernández como exégeta y palestinólogo” 1965 “Mn. Juan 

Aguiló, sacerdote y arqueólogo”. Fou ordenat prevere dia 20.06.1967 

començant l’exercici ministerial com a Vicari a la parròquia de Maria de 

la Salut. Hi restà fins el 1973 que passà com a Rector a Son Macià (Ma-

nacor); l’any següent passa com a prefecte de disciplina al Seminari. Es 

traslladà a Roma per ampliar estudis i retornat a Mallorca el 1976 fou 

nomenat Rector de Llucmajor, càrrec que exercí fins el 1986, que fou 

nomenat Vicari Episcopal de la zona III, establint la residència en la par-

ròquia de Biniamar, on hi residí durant 22 anys i de 1988 a 1995 fou 

l’Administrador de la parròquia de Mancor. El 2001 fou nomenat Rector 

de Santa Maria la Major a Inca. L’any 2008 fou nomenat Rector de Fela-
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nitx, càrrec que tingué fins que l’any 2014 es jubilà i retornà a Manacor. 

(Fuster 175)  

1995-1999 Mn. Bartomeu Suau i Mayol. Palma 06.10.1938 després 

d’haver fet els estudis primaris i passant per la preceptoria que llavors 

funcionava en la parròquia de Sant Miquel (Palma) per preparar l’entrada 

al Seminari, el 1951 entrava al seminari provisional que s’obrí al carrer 

dels Socors i el 1953 passà al seminari Nou de Son Gibert. Participà en el 

certamen que es feia amb els treballs: 1958 “Estudi històric de la Litúr-

gia de la Setmana Santa”. 1960 “Monografia històrica de la parròquia 

de la Mare de Déu del Carme (Coll d’en Rabassa”. Fou ordenat prevere 

dia 21.06.1064 començant l’exercici ministerial en la novella parròquia 

de l’Encarnació, on ja hi treballava amb els Agrupaments Escoltes de la 

parròquia. Formà part del primer grup mallorquí que passà al Burundi el 

1966. Retornat a Mallorca el 1971 fou nomenat Vicari de la parròquia de 

l’Encarnació. Delegat de Missions, Vicari Episcopal de la zona IV, Di-

rector Espiritual de Seminari, Capellà de la Policlínica Miramar, mirant 

d’ajudar en la pastoral parroquial, com aquets anys que tingué cura de la 

parròquia de Mancor.  

1999-2000 Mn. Santiago Cortès i Forteza. Inca 12.04.1948. Després 

d’haver estudiat al Col·legis de La Salle i Beat Ramon Llull d’Inca, passà 

al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 25.07.1973 era ordenat 

prevere en el temple parroquial de Santa Maria la Major d’Inca. Comen-

çà l’exercici ministerial a la parròquia de Muro i de 1974 a 1976 fou Vi-

cari de la parròquia ciutadana de Sant Josep Obrer. El 1976 passà a la 

Vicaria in Capite de Biniamar. Vicaria que l’any 1977 fou erigida parrò-

quia, allà hi restà fins el 1981, que anà com a Rector a la parròquia de 

Sant Pere d’Andratx fins el 1988. De 1988 a 1997 tingué cura de la par-

ròquia de Lloret fins el 1998, essent nomenat Arxiprest d’aquella zona de 

1993-1995. De 1998 a 2001 fou Rector solidari de Mancor, Biniamar, 

Campanet, Moscari i Selva. L’any 2001 fou nomenat Auxiliar de l’Arxiu 

Diocesà i el 2002 Capellà del Monestir de Sant Bartomeu (Inca), compar-

tint aquest càrrec amb el de Rector de la parròquia de Sant Pere de Búger 

fins l’any 2015. L’any 1978 començà a impulsar l’Associació de la 

Premsa Forana de Mallorca, dirigint-la fins el 1984, al temps que era 

assessor del President del Govern Balear per a la Premsa Forana. L’any 
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1984 començà a treballar a l’Oficina de Mitjans de Comunicació del Bis-

bat. Fou membre de la redacció de la revista Km. 5 (1965). Ha treballat a 

les revistes Nova Juventut (1970) i N’Alí (Andratx 1984). Ha publicat: 

1971 Somni trencat; 1975 Rai, poemes; 1979 Maria, Mare corredempto-

ra; 1983 Petita història de cent anys de premsa a Inca; 1993 Inventari de 

l’Arxiu Municipal de Lloret; 2017 Biografia de Mn. Sebastià Garcias 

Palou (amb col·laboració). Ha fet diferents aportacions per a la conei-

xença del fet musical a Inca, juntament amb Mn. Joan Parets, com també 

nombrosos articles en els programes de festes d’Inca i en el Setmanari 

Dijous. És l’impulsor i propietari de la col·lecció “Ximbelli”, dedicada a 

publicar estudis sobre la història d’Inca.  

2001-2008 Mn. Felip Salvador Díez i Forteza. Alcúdia 27.08.1958. 

Començà els estudis eclesiàstics després d’haver fet els estudis de Magis-

teri i havent exercit uns anys com a mestre. Fou ordenat prevere a la vila 

de Pollença el 13.01.1991 i seguí exercint-hi el ministeri fins que l’any 

1996 fou enviat com a Rector a la vila de Santa Margalida, esdevenint 

Arxiprest de l’Arxiprestat de Nord. L’any 1999 també tenia cura de la 

parròquia de la vila de Maria de la Salut, fins que l’any 2001 passà a la 

ciutat d’Inca per ser Rector de la parròquia de Jesucrist Rei i de la vila de 

Mancor de la Vall. Aquests anys començà els estudis de Periodisme a 

l’Escola Mare Alberta. L’any 2008 passà a exercir el ministeri en El Mo-

linar, afegint-hi la parròquia del Coll d’en Rabassa l’any 2013. L’any 

2015 passà a exercir el ministeri a sa Pobla, col·laborant també en les 

tasques pastorals de Muro i Sant Albert. 

2008-2010 P. Antoni Canyelles Borràs i Mn. Simó Jordi Garau Ma-

tas. Començava una nova manera d’organitzar la vida parroquial a la 

diòcesi i aquests anys ens trobam que el P. Antoni Canyelles, nascut a 

Palma dia 03.06.1965 i ordenat prevere, membre de la comunitat de Pa-

res Oratorians de Sant Felip Neri dia 06.06.1993, després d’haver fet 

diferents serveis a la comunitat i a la Residència de la Bona Nova, l’any 

2006 fou nomenat Rector de la parròquia de Sant Domingo (Inca), càrrec 

que en solitari tingué fins l’any 2008, ja que aquest any fou nomenat 

Rector d’Inca, juntament amb Mn. Simó Jordi Garau Matas, als qui tam-

bé se’ls encomanà la parròquia de Mancor, que administraren conjunta-

ment fins que l’any 2011 el P. Antoni passà a la Rectoria d’Algaida i 
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deixà la d’Inca i Mancor. Mn Garau i Matas havia nascut a Maria de la 

Salut dia 07.10.1946 i havia estat ordenat prevere dia 13.06.1971. Des-

prés d’haver fet diferents serveis a les parròquies de Binissalem, Biniali, 

sa Vileta, Sencelles i Alcúdia fou nomenat Rector d’Inca el 2008, tenint 

cura de Mancor fins el 2010. L’any 2013 deixà Inca per passar a la par-

ròquia ciutadana de Sant Alonso Rodríguez. 

2010-2014 Mn. Josep Ramon Ortega i Fons. Va néixer a Manacor dia 

cinc de desembre de 1978. Després d’haver fets els estudis a Manacor, 

passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, una vegada haver-los 

acabat, passà a la parròquia de Porreres per fer el prediaconat en aquella 

parròquia, que llavors també tenia cura de la parròquia d’Algaida. A Al-

gaida fou ordenat diaca dia 17.07.2004 i de prevere a Porreres dia 

22.01.2005. Tot començant el nou curs fou enviat com a Vicari a les par-

ròquies de Llubí, Sineu, Costitx i Sencelles, on hi restà fins l’any 2007, 

que passà a Manacor con a Vicari de les tres parròquies, fins l’any 2010, 

que arribà a aquesta contrada com a Rector de les parròquies de Selva, 

Mancor i Caimari. En el mes de juliol de 2014 passà com a Rector a San-

tanyí, Llombards, Alqueria Blanca, Calonge i Cala d’Or. El 2016 deixà 

totes aquestes parròquies i anà a Roma per ampliar estudis a la Universi-

tat Gregoriana. (Sunyer, 446). 

2014-2017 Mn. Antoni Vadell i Ferrer. Va néixer a Llucmajor dia 

17.05.1972. Fets els estudis primaris a Llucmajor, l’any 1989 entrà al 

Seminari menor i el 1992 al Seminari major. Acabats els estudis començà 

el prediaconat a la parròquia del Beat Ramon Llull, on hi fou ordenat 

prevere dia 31.05.1998, seguint treballant pastoralment en aquella parrò-

quia fins l’any 2006, mentre també treballava en la Pastoral Vocacional, 

com a Delegat Diocesà i en el Seminari com a Rector del Seminari menor 

(1999-2006) i formador del major 2002-2006. De 2006 a 2009 passà a 

Roma per estudiar, al Pontifici Ateneu Salesià, Teologia amb 

l’especialitat de Pastoral de la Joventut i Catequètica. Retornat a Mallor-

ca de 2009 a 2014 és Vicari a la parròquia de Sant Josep Obrer i respon-

sable de la Pastoral en els Col·legis d’Església. De 2009 a 2013 Delegat 

Diocesà de Pastoral Catequètica i Litúrgica. De 2013 a 2017 Vicari Epis-

copal per a l’Evangelització. De 2014 a 2017 Rector de la Unitat Pastoral 

d’Inca, Mancor, Biniamar, Lloseta, Selva i Caimari. Dia 19.06.2017 el 
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Papa Francesc el nomenà Bisbe titular d’Urci i auxiliar de Barcelona. Dia 

25 d’agost les vuit parròquies de la Unitat donaven gràcies a Déu pels 

treballs pastorals fets durant aquests anys, i a la primeria de setembre 

deixà les parròquies mallorquines per passar a Barcelona, on dia 9 de 

setembre fou ordenat Bisbe en el temple expiatori de la Sagrada Família. 

2017- Mn. Carles Seguí i Pou. Lloseta 22.05.1978 Prevere 03.11.2012 

Després dels estudis primaris fets a Lloseta, passà a Inca per fer estudis 

de Formació Professional, treballant en certes indústries de la Ciutat, 

mentre anava madurant la vocació sacerdotal en el Moviment Cristià de 

Comunió i Alliberament de la seva parròquia. L’any 2005 entrà al Semi-

nari i treballava pastoralment en les activitats que li foren assignades. 

Ordenat prevere treballà en els moviments juvenils assentats a la parrò-

quia de Santa Catalina Tomàs, fins que l’any 2013 anà destinat a les par-

ròquies del voltant de la ciutat d’Inca, conegudes amb el nom de Unitat 

Pastoral de la Mare de Déu. Dia 22.09.2017 començà la tasca de Rector 

moderador de la mateixa Unitat. 

X. Vicaris de la parròquia 

Tots els anys de la Vicaria in Capite hi havia el Sr. Vicari ajudat d’algun 

prevere, fill del poble, que li ajudava en els diferents serveis que es pre-

sentaven, sobretot atenent al Santuari de Santa Llúcia. Una vegada creada 

la parròquia l’any 1913, a més del Rector, hi podia haver un Vicari. 

1908-1915 Mn. Nicolau Pons i Vicens. Binissalem 28.06.1872. Anant 

avançant en els estudis eclesiàstics fa Títol de Patrimoni dia 22.03.1904. 

Fou ordenat prevere dia 23.12.1905. De 1906 a 1908 treballà pastoral-

ment a Argentina, retornat ferit en la salut, passà a Mancor com a Vicari, 

on hi restà fins el 1915, que retornà a la vila nadiua, havent obtingut el 

càrrec de Primatxer en aquella parròquia, on hi morí dia 13.03.1956. 

(BOBM 1956, 210); (Fiol, 850). 

1916-1918 Mn. Llorenç Martorell i Pou. Vide llistat de capellans na-

dius.  

1920-1922 Mn. Bartomeu Cantallops i Llinàs. Inca 30.06.1890. Fou 

ordenat prevere dia 21.09.1918 i passà a exercir el ministeri a la parrò-

quia de Campanet, per gaudir d’una capellania que pagava l’Ajuntament 

d’aquella vila. L’any 1920 fou nomenat Vicari de la parròquia de Mancor 
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fins que l’any 1923 passà a Palma, com a prevere Adscrit, a la parròquia 

de Santa Eulàlia, càrrec que desenvolupà fins poc abans de la mort, que li 

sobrevingué dia 14.01.1960. (BOBM 1960, 57). 

1922-1928 Mn. Rafel Aguiló i Valls. Inca 16.02.1896. Prevere 

15.10.1922. Dia 18.05.1921 va fer Títol de Patrimoni per poder ser orde-

nat d’Ordes Majors. S’estrenà de prevere a la parròquia de Mancor com a 

Vicari, càrrec que tingué fins l’any 1928. De 1928 a 1935 fou Vicari de 

la parròquia de Santa Maria del Camí. Retornat a Inca era el Capellà del 

Monestir de Sant Bartomeu, càrrec que tingué fins a la mort que li sobre-

vingué dia 29.08.1940. (BOBM 1940, 384). 

1930-1933 Mn. Josep Bauçà i Gaià. Va néixer a Vilafranca de Bon Any 

dia 19.05.1907. Fou ordenat prevere el 31.08.1930 i passà com a Vicari a 

Mancor fins l’any 1933. De 1933 a 1935 fou el Vicari de Porto Colom. 

De 1935 a 1952 Vicari de Felanitx, tenint cura de l’antic Convent dels 

PP. Agustins i de l’Hospici mentre també feia escola a l’Institut. De 1952 

a 1955 Rector de Pollença, on fundà la Confraria del Calvari, restaurant 

aquest Santuari i solemnitzant el Davallament que es fa allà alt. L’any 

1955 passà de Capellà en la Residència sanitària de Son Dureta, fins a la 

mort que li sobrevingué el 20.08.1969. L’any 1932 comprà uns solars en 

la urbanització que s’anava fent a s’Illot i va tenir cura d’aixecar-hi una 

església en els solars que regalà el Sr. Rafel Umbert, edificació on hi ce-

lebrava missa els caps de setmana, per això dia 15.08.1968 esdevingué 

parròquia. (BOBM 1969, 256); (Fuster, 79).  

1932-1949 Mn. Miquel Femenia i Perelló. Nebot del primer Rector a 

qui ajudà durant desset anys. Vide el llistat de rectors, ja que ho fou de 

1949 a 1952. 

1932-1943 Mn Joan Ferrer i Ordines. Vicari organista, ja que la Manda 

Pia de Turixant disposava que hi haguera un organista per poder celebrar 

amb més esplendor les funcions litúrgiques de la parròquia. Va néixer a 

Consell dia 13.09.1908 i després de les primeres lletres fetes al poble, 

passà al Seminari on ja hi tenia el seu germà Bartomeu, ordenat prevere 

dia 21.05.1932, per fer els estudis eclesiàstics. Participà en el certamen 

que allà es feia amb els treballs: 1928 “Monografia històrica de 

l’església de Consell”;1929 “Análisis de un Salmo hebreo, versión lite-

ral, con notas filológicas y geográficas y con referencia a la Bíblia de la 
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Casa de Alba”;1931 “Apuntes para la historia de la música religiosa en 

Mallorca desde la publicación del Motu Propio de Su Santidad Pío X en 

1903, hasta la de la Constitución Apostólica de Su Santidad Pío XI, de 

20 de diciembre de 1928”, 1932 “137 analisis de la salmodia ornada del 

introito y su relación con la del oficio (Gradual Vaticano)”. Acostant-se 

el temps de poder rebre els Ordes Majors, dia 12.05.1931, feia Títol de 

Patrimoni. Començà l’exercici ministerial a Mancor, com a Beneficiat 

organista. Hi romangué fins el 1943 que passà a la vicaria de Binissalem, 

per ser nomenat el 1944 Vicari de Santa Maria del Camí, on hi restà fins 

el 1948, que passà a la Seu, després d’haver guanyat les oposicions per 

Primatxer, Benefici del Concordat. L’any 1970 fou nomenat Professor de 

Música del Seminari. Compongué La Tempesta (1978). Morí a Palma dia 

26.09.1982. (BOBM 1983, 237); (GEM, V, 282). 

1943-1948 Mn. Miquel Bonafé i Alorda. Vide llistat de capellans na-

dius. 

1950-1956 Mn. Bartomeu Nadal i Cifre. Va néixer a Pollença dia 

23.07.1926 i acabats els estudis primaris al poble, passà al Seminari per 

fer els estudis eclesiàstics, que acabà i fou ordenat prevere dia 

11.06.1950, passant a exercir el ministeri com a Vicari a Biniamar i or-

ganista de la parròquia de Mancor, fins que el 1956 passà com a Vicari a 

la veïna ciutat d’Inca, on hi restà fins l’any 1960, que passà a Sóller, d’on 

fou Vicari de la parròquia i Rector de l’Horta. L’any 1967 passà a les 

missions mallorquines al Perú, on hi restà poc temps, doncs retornà a 

Espanya i deixà el sacerdoci. 

2013-2015 Carles Seguí i Pou. Vide llistat de rectors 

2014- Vicenç Miró i Morey. Va néixer a Palma (La Real) dia 

26.03.1977. De tota la vida la família tenia molta relació amb la Congre-

gació de Missioners dels Sagrats Cors i acabats els estudis primaris i se-

cundaris entrà a la Congregació. Dia 21.07.1998, a Sant Honorat, feia la 

Primera Professió i dia 20.12.2003, estant a Buenos Aires (Argentina), 

feia la professió perpètua. Dia 18.07.2004 era ordenat Prevere al Mones-

tir de La Real. Després de diferents serveis en la Congregació, dia 

31.08.2015 era nomenat Vicari de Lluc, Escorca i de la Unitat de Pastoral 

d’Inca. Dia 23.01.2016 començava un procés d’exclaustració, seguint 
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treballant en la Unitat de Pastoral de la Mare de Déu. 

2018- Morell i Fuster, Baltasar. Palma 26.02.1984. Acabats els estudis 

de Batxillerat, l’any 2002 començà a la UIB la carrera de Dret, acabant-la 

el 2007. L’any 2012 entra al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, una 

vegada acabats, començà l’etapa pastoral en la Unitat de Pastoral de la 

Mare de Déu (Inca), essent ordenat Diaca a la parròquia de Santa Maria 

la Major dia 06.01.2018 i prevere a la Seu, dia 24.06.2018.    

XI. Llistat de Capellans nadius 

1. Alorda de Biniarroi, Mn. Pere. 1729. 

2. Amengual, Mn. Miquel. De Son Tafona. L’any 1602 els mancorins 

demanaren al Bisbe Joan Vich i Manrique que l’ordenàs prevere i així 

tindrien missa assegurada a Santa Llúcia i sabem que dia 26.02.1603 

aconseguia la capellania de Santa Llúcia, doncs Mn. Jaume Massip en 

feu renúncia. Quan va veure que el temple de Mancor anava endavant i 

que la gent ja complia els seus deures religiosos en el nou temple, perquè 

l’ermita no quedàs desemparada i l’Ajuntament de Selva en tingués cura, 

dia 11.08.1642 renuncià a tots els seus drets a favor de l’Ajuntament da-

vant el notari Sebastià Cervera dia 11.08.1642. 

3. Amengual i Reus, Bartomeu. De Son Tafona. Mancor 1795. Era 

germà del Dr. Joan Josep nascut el 20.01.1793 i Secretari de 

l’Ajuntament de Binissalem. Mn. Bartomeu fou alumne del nostre Semi-

nari i fou ordenat prevere diocesà, doncs dia 06.02.1817 feia Títol de 

Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors, cosa que no haguera fet si ja 

fos cistercenc, es veu que posteriorment professà al Monestir de La Real i 

en fou Procurador. Quan fou exclaustrat el 1835 retornà a Mancor i vivia 

a la casa pairal. Deixà: “Llibre de notes escrit l’any 1837 per don Barto-

meu Amengual Pre”, que era guardat a Son Tafona. Morí als 50 anys, a 

Mancor, dia 27.12.1845. 

4. Amengual, Pere Antoni, de Son Tafona. Fent els estudis eclesiàstics 

i acostant-se el moment de rebre els Ordes Majors, dia 21.10.1808 feia 

Títol de Patrimoni. Exercí el ministeri a Mancor i després fou Vicari in 

Capite de Costitx. 1837 

5. Armengol i Coch, Mn. Josep de Son Collell. Després d’haver fet els 

primers estudis passà a Palma i arribant als anys que havia de rebre els 
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Ordes Majors, dia 02.09.1790, feia el Títol de Patrimoni. Sabem que en 

el canvi de Vicari, l’any 1831, fou nomenat Vicari interí.  

6. Armengol, Jaume, de Son Collell. Fou Beneficiat a la parròquia de 

Selva. L’any 1838 ja gaudia del Benefici, com també el 1850. Tenia un 

germà, Mn. Llorenç, que també era clergue. Sens dubte era de la mateixa 

família el P. Jaume Armengol de Son Collell (1830) 

7. Armengol, Llorenç, àlias Carrió. Era de son Collell i Beneficiat a la 

parròquia de Selva, el1790. 

8. Armengol, Pere Joan, de Son Tafona. Prevere erudit i Domer de la 

Seu, el 1592. 

9. Bonafé i Alorda, Miquel. Va néixer a Mancor dia 18.04.1920 i fets 

els estudis al poble passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Par-

ticipà en el certamen que llavors es feia, amb els següents treballs: 1937 

“139análisis ritmo-melódico de las partes variables de la 3ª Dominica 

de Adviento”; 1938: “Anàlisis ritmo-melódico de las partes variables de 

la 4ª Dominica de Adviento; “La Física en la fisiología i anatomía hu-

mana”; 1942 “Anàlisis del Salmo Conserva me Domine, en su texto he-

breo, con su versión literal y precisas anotaciones filológicas i exegéti-

cas, y con referencia a la Biblia de la Casa de Alba”; “Estudio litúrgico-

musical del Tractus, modo VIII del Gradual vaticano, con indicación de 

la melodía o melodías típicas”. Fou ordenat prevere dia 19.06.1943. 

Quedà a Mancor gaudint del Benefici organista que llavors hi havia a la 

parròquia. Morí molt jove, als 28 anys, a Mancor estant, dia 01.05.1948. 

Com a músic va compondre una Missa a dues veus (1946); La Font del 

gall (1948) i aquest mateix any va posar música al poema de Miquel Bota 

Totxo “Sense voler fer mal”. (BOBM 1948, 277); (GEM, XVIII, 342); 

(Fiol II, 412-413).  

10. Canals i Cànaves, Joan. Mancor de la Vall 28.02.1903 – Palma 

27.04.1986. Fetes les primeres lletres a Mancor, entrà al Seminari per ser 

cantadoret de la Seu i així poder gaudir d’una Beca. Participà en el Cer-

tamen que llavors es feia en aquell centre de formació, amb aquests tre-

balls: 1923 “Història interna i externa del llatí”; 1924 “Història de la 

conjugació llatina”; 1925 “Contribució a l’estudi crític literari de Visi-

ons de Palestina del nostre poeta màxim Mn. Miquel Costa i Llobera”. 
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Progressant en els estudis i per poder accedir als Ordes Majors, dia 

30.06.1925, va fer Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 

19.12.1926. De 1926 a 1928 fou Vicari d’Alaró. De 1928-1034 Vicari in 

Capite de Biniamar. De 1934 a 1938 Ecònom de Sant Marçal. De 1939 a 

1943 Regent de Muro, per esdevenir-ne Ecònom de 1943 a 1948, tenint 

cura de posar els finestrals que donen color i claror a la bella nau gòtica. 

De 1948 fins a la jubilació (1973) Rector Arxiprest de Sóller. Amb el 

pseudònim “Joan de Mancor” publicà diferents Poesies a l’Almanac de 

les Lletres. Feu diferents traduccions de l’alemany al castellà: R. Zefars: 

“Quince reglas para los lectores”; P. Feffer “La confesión entre dos 

luces”. A. Kirhgässenr: “Diálogos de Simón Judas”. “Cristo nuestra 

alegría”; K. Pfleger “Siguiendo las huellas de Theilard de Chardin”. 

L’any 1967 publicà “Renovación Conciliar”, restant inèdits a la seva 

mort: “Cap al tard” “Fent Camí”. “Dietari 1925-1985”. (BOBM 1986, 

177-178); (GEM, III, 57).  

11. Castell i Morro, Arnau. Fets els estudis a Mancor passà al Seminari 

per fer els estudis eclesiàstics i acostant-se els temps dels Ordes Majors, 

dia 07.02.1785 feia Títol de Patrimoni. Del mes de juny al desembre de 

1807, degut a la malaltia del Vicari Quintana, exercí el càrrec de Vicari 

interí, posteriorment fou nomenat Vicari in Capite de Biniamar 

l’any1806. 

12. Coch, Antoni, de Son Simó. Nebot de Mn. Bartomeu. Exercí el mi-

nisteri a Mancor. Va cantar l’Ofici solemne dia 30.06.1771 i el novell 

Vicari Mn. Bernat Nadal i Crespí va fer el sermó. Deixà unes “Notas 

escritas per D. Toni Coch, Pbre de Son Simó” que eren guardades a Son 

Simó i que Mn. Barnadí Mateu va poder veure. (Bernadí, 32). 

13. Coch de Son Simó, Bartomeu. Nebot de Mn. Llorenç i continuador 

de les “Adnotaciones”. També gaudí del mateix Benefici que son oncle 

tenia a la parròquia de Selva. Digué Missa nova a Mancor dia 12.04.1733 

(El Diumenge de l’Àngel). Feu testament dia 02.07.1784. (Fiol II, 200) 

14. Coch de Son Simó, Llorenç. (+1722 Beneficiat a la parròquia de 

Selva. Escriví unes “Adnotaciones Mensuales” sobre pluges, neu i preus 

de queviures que foren començades l’any 1710 i que després de la seva 

mort (1722), el seu nebot Bartomeu, també prevere, continuà fins l’any 

1735. Han pogut ser conegudes gràcies a la còpia que l’any 1799 féu el 
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caputxí Fra Miquel de Petra. (GEM, III, 332). 

15. Coch de Son Simó, Pere Joan, inventor. Exercí el ministeri a Man-

cor i aconseguí un Benefici a la parròquia de Selva l’any 1640. Dia 

16.03.1627 presentà una sol·licitud al Virrei exposant-li un artilugi que 

havia inventat que feia possible treure tanta aigua com es volgués de 

qualsevol pou. 

16. Coch, Pere, de Son Simó. Exercí el ministeri a Selva i també obtin-

gué un Benefici a la parròquia de Selva l’any1673. 

17. Gual i Mora, Jaume. Mancor 31.08.1943 Fets els estudis primaris al 

poble, l’any 1954 entrà al Seminari. Participà en el Certamen que allà es 

feia: 1962 “Monografia històrica del Santuari de Santa Llúcia (Mancor 

de la Vall)”; 1967 “L’article 28 de la Constitució de Litúrgia del Concili 

Vaticà II”. Fou ordenat prevere dia 18.06.1967 i començà l’exercici mi-

nisterial a la parròquia de sa Pobla, com a Vicari, on hi restà cinc anys. 

En el desembre de 1972 se secularitzà i és pare de dues filles. Es va lli-

cencià en Filosofia a la Universitat Pontifícia de Sant Tomàs de Roma i 

en Filosofia i Lletres (Secció Filosofia) a la Universitat de València. Es 

va dedicar a l’ensenyament. Fou Cap d’estudis i Director d’Institut i Ca-

tedràtic de Geografia i Història del Cos de Professors de Secundària. 

L’any 1987 va passar al Departament d’Inspecció Educativa del Ministeri 

d’Educació. De 1999 a 2003 fou Director General de Planificació i Cen-

tres de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear. Es va jubi-

lar el setembre de 2008. Dinamitzador cultural i director dels Cors Parro-

quials de Santa Maria la Major d’Inca i del de la parròquia de Mancor de 

la Vall. Ha col·laborat a diferents publicacions: Inca Revista, Dijous, 

Montaura. Ha donat a la impremta: “Gent de ca nostra. Mancor de la 

Vall. Homes i dones que han fet poble”. 

18. Martorell i Coll de Son Picó de Massanella, Gabriel. Anant avan-

çant en els estudis eclesiàstics, son pare, l’Honor Jacint Martorell, dia 

29.05.1799 disposava del Títol de Patrimoni pel seu fill, qui l’entregava a 

la Cúria Eclesiàstica dia 24.09.1800. (Fiol II, 249).  

19. Martorell i Oliver, Antoni. Dia 13.01.1743 juntament amb el seu 

germà, Bernat, també prevere i els altres propietaris de la muntanya dels 

Martorells (Comuna de Caimari), arribaren a un acord. Antoni en té dues 
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parts perquè n’ha comprada una a Miquel Martorell, àlias Gallina. 

20. Martorell i Oliver, Bernat. Sols tenia una part de la muntanya dels 

Martorells. També era conegut amb el nom de Mn. Bernat de Son Picó de 

Massanella. Dia 08.01.1703, son pare, Bernat Josep, va fer un fideïcomís 

i ell, dia 28.03.1761, feia testament i es deixava cent lliures per Obra Pia. 

(Fiol, II, 200). 

21. Martorell i Morro, Jaume. Maga. Exercia el ministeri a Mancor el 

1722. Uns anys gaudí del fideïcomís que la seva mare, Dona Jerònia 

Morro, havia fundat, després s’hi posà plet i la sentència fou donada dia 

01.11.1762. 

22. Martorell i Pou, Llorenç, de cas Valencià. Mancor 13.12.1888. Co-

mençats els estudis eclesiàstics l’any 1907 entrà al Col·legi de la Sapièn-

cia. Fou ordenat prevere dia 08.07.1915 començant a exercir el ministeri 

com a Vicari de Llubí, on hi romangué fins el mes de maig de 1916, que 

fou nomenat Vicari de Mancor. El 1918 fou nomenat Vicari d’Alaró, on 

hi romangué fins el 1926, que fou nomenat Vicari in Capite de Capdellà. 

De 1927 a 1954 fou Ecònom de Llubí on restaurà la Rectoria, va fer la 

capella del Roser i inaugurà una Escola Parroquial. Tingué, com a capellà 

Adscrit, Mn. Jeroni Alomar Poquet (1894-1937). La salut anava manca-

bant i el 1954 es retirà a la vila nadiua, on morí dia 05.09.1955. (BOBM 

1955, 407-408). 

23. Massip de Biniarroi, Jaume. Dia 26.02.1603 encara no era prevere, 

per aquesta raó el Vicari General dona sentència a favor de Mn. Miquel 

Amengual sobre la disputa que havia sorgit entre ells, sobre celebrar a 

l’ermita de Santa Llúcia, però l’any 1639 ja ho era i presenta les raons 

pertinents per no haver de pagar certs tributs que li exigien i que com 

prevere n’estava alliberat. (Fiol II, 76). 

24. Massip de Biniarroi, Pere Josep. L’any 1765 era Beneficiat a la 

parròquia de Santa Creu (Palma). (Fiol II, 247). 

25. Mateu, Arnau Havia nascut a Mancor i després d’ajudar en la pasto-

ral a Mancor, passà com a Beneficiat de Sant Jaume (Palma). Morí a 

Mancor dia 11.08.1872. (BOBM 1872,210). 

26. Mateu i Amengual, Bernadí, de Turixant. Mancor 18.01.1850, fou 

ordenat prevere dia 19.09.1874. Dia 11.03.1872 havia fet Títol de Patri-
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moni. De 1876 a 1878 fou Vicari de Sencelles. Retornat a Mancor hi res-

tà tota la vida, com Adscrit a la parròquia. Rector de l’oratori de Santa 

Llúcia (1890), Vicari de la parròquia (1913) i Notari eclesiàstic de 

l’Arxiprestat (1906). Començà la publicació, col·leccionable, al “Católi-

co Balear”, de la història del poble, que l’any 1914 fou reeditat, a la im-

premta La Esperanza, en un volum, com a segona edició “Historia del 

pueblo de Mancor”. Deixà inèdit: “Anotaciones referentes al Santuario 

de Santa Lucía existente en las inmediaciones de Mancor”. Fou un bon 

col·laborador de Mn. Alcover en l’Obra del Diccionari i l’any 1906 anà a 

Barcelona per prendre part en el I Congrés Internacional de la Llengua 

Catalana. Fou un gran benefactor de la parròquia: ornaments, estàtues, 

penons, quadres... Morí a Mancor dia 15.11.1917. (BOBM 1917, 484); 

(GEM, X, 353-354). L’any 1993 l’Ajuntament de la vila li dedicà el 

“Carrer Historiador Bernadí Mateu de Turixant” 

27. Mateu i Mateu, Sebastià, de Turixant. Mancor 1806. Fetes les pri-

meres lletres a Mancor, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, i 

anant avançant cap el sacerdoci, dia 11.12.1828, feia son Títol de Patri-

moni. Sabem que gaudí d’un Benefici de la parròquia de Selva durant 

més de 61 anys. Morí a Mancor dia 18.08.1892, als 86 anys. (BOBM 

1892, 242).  

28. Morro, Pere, de Son Morro. Aquest prevere era de Binissalem, però 

tenia la finca de Son Morro que era valorada per sis mil lliures i estava 

arrendada per 225 lliures anuals. L’any 1634 fundà un Benefici a 

l’església de Mancor perquè se celebràs una segona missa els diumenges 

i festes colendes. (Bernadí, 23). 

29. Morro, Andreu de Son Morro Feia els estudis eclesiàstics i dia 

20.11.1692 ja era Acòlit i volia accedir als Ordes Majors, per això feia 

son Títol de Patrimoni damunt la finca de Son Morro. Era germà de Mn. 

Pere, que aleshores ja era capellà. 

30. Morro, Miquel de Son Picó de Massanella. Era nebot dels anteriors 

i tenia un germà jesuïta, el P. Guillem. Morí l’any 1781. 

31. Pol, Agustí. Canonge de la Seu de Mallorca. Home docte. Va viure 

en el s. XVI. 

32. Reus i Vidal, Bartomeu, de Biniatzent. Avançant en els estudis ecle-
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siàstics ja arribava l’hora de rebre els Ordes Majors i per aquesta raó dia 

17.08.1778 feu el Tíol de Patrimoni per poder accedir-hi. Sabem que fou 

Vicari de la parròquia de Selva l’any1786. 

33. Reus de Biniatzent, Mn. Mateu. Aquest prevere, juntament amb els 

seus germans Jaume i Gaspar, era hereu de la possessió de Biniatzent, 

que en aquell moment era valorada en 18.620 lliures. Es mogué un plet 

que fou sentenciat dia 11.08.1615. (Fiol II, 152). 

34. Reus de Biniatzent, Pere Antoni. Exercia el ministeri a Mancor 

l’any 1713. 

35. Sampol, Guillem. Vicari de Selva. Capellà Castrense. Vicari in Capi-

te de Llubí (1838). Ecònom de Selva. Ecònom d’Algaida i acabà Benefi-

ciat a la parròquia de Selva l’any1840. 

36. Suau, Jaume. Sacerdot mancorí que l’any 1603 renuncià a pujar a 

Santa Llúcia per celebrar-hi la missa, generant una disputa entre el preve-

re Amengual i el clergue Massip. (Fiol II, 78). 

XII. Dos mancorins martiritzats 

P. Bernat Reus de Biniatzent S.J. Va néixer a Mancor l’any 1601 i 

quan tenia 16 anys sabem que era a Madrid, estudiant al Monestir de El 

Escorial. Allà estant va sentir una predicació del P. Joan Vázquez, jesuï-

ta, Procurador de les Missions del Perú, i entusiasmat partí amb ell cap 

aquelles terres. Acabà el Noviciat a Lima i fou enviat a acabar els estudis 

a la Doctrina que els PP. Jesuïtes tenien a Juli, vora el llac Titicaca, regió 

poblada per quetxues i aimares i allà aprengué aquells idiomes autòctons. 

Fou destinat a La Paz (Bolívia) i enviat a evangelitzar els indis xunxos, 

en la terra dels Moxos. Entrant a aquelles terres els indis el traspassaren 

de fletxes dia 18 de juliol de 1629, tenia 28 anys. En el mes de setembre 

de 1629 el jesuïta P. Alonso Fuerte de Herrera va escriure una carta con-

tant la mort del P. Bernat, carta que es conserva en el Col·legi que els 

jesuïtes tenen a Quito. (Pons i Llinàs, Nicolau: Jesuïtes mallorquins arreu 

del món ss. XVI a XX” Palma 1977, pàg. 115-117). 

P. Simó Reynés i Solivellas. Mancor 23-01.1901–Barcelona 23.07.1936. 

Havent fet els estudis primaris a Mancor, guanyà una Beca per entrar al 

Seminari com a cantadoret i així poder fer els estudis eclesiàstics. L’any 

1913 el seu germà Francesc (21.01.1898–13.07.1965) ja havia entrat a La 
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Real per ser Missioner dels Sagrats Cors, allà el seguí Simó, quan canvià 

la veu el 1915. Començà el Noviciat dia 30.09.1917 i feu els Primers 

Vots dia 03.10.1918 i els Perpetus dia 29.06.1926. Fou ordenat prevere 

dia 21.11.1926. Feu un grapat de serveis a les comunitats de Sant Hono-

rat i en el Monestir de Lluc. L’any 1934 fou destinat al Santuari del Coll 

(Barcelona) i després de passar un poc temps a Mallorca, en el mes de 

febrer de 1936 retorna al Coll, d’on el seu germà Francesc n’era el Supe-

rior. Esclatada la guerra de 1936 dia 18 de juliol, als pocs dies, anà un 

grup d’anarquistes a la casa on s’havien hostejats i allà mateix comença-

ren a disparar i les mataren a tots. Fou Beatificat pel Papa Benet XVI dia 

28.10.2007 i té un carrer dedicat en la Vila. 
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LA FUNDACIÓ MANDA PIA DE SEBASTIÀ MATEU        

AMENGUAL DE TURIXANT 

Jaume Gual Mora i Joan Llabrés Vanrell 

INTRODUCCIÓ 

A l’exposició de la comunicació hem cregut oportú, en primer lloc, donar 

a conèixer la família de Turixant, originària d’Escorca, que s’establí a 

Mancor en el segle XVII. Després, hem analitzat en profunditat la Fun-

dació Manda Pia del darrer membre de la família, Sebastià Mateu Amen-

gual. 

1. LA FAMÍLIA DE TURIXANT DE BAIX  

L’any 1623 la família Mateu ja apareix com a propietària de Turixant, 

possessió del terme d’Escorca. En el segle XVII, aquesta possessió es va 

dividir en dues parts, Turixant d’Alt i Turixant de Baix, pertanyents a 

dues branques de la mateixa família.  

                  Turixant d’Alt                                        Turixant de Baix  

Fou la branca de la família de Turixant de Baix la que es va establir a 

Mancor en el segle XVII. El dia 13 d’abril de 1672 Catalina Mateu, viuda 

i membre d’aquesta família, comprà una casa a Mancor, que estava situa-

da davant l’església vella, on avui hi ha la plaça de l’Ajuntament,
1
 al racó 

___________ 

1
 El Plenari de l’ajuntament, en sessió ordinària de dia 3 de desembre de 2003, aprovà la 

compra de dita casa. El dia 27 de febrer de 2004, davant el notari Francisco Javier Mo-

reno Clar, es realitzà la compra per part de l’ajuntament (representat pel batle Bernardí 

Coll) a la Sra. Magdalena Gual Capó, hereva i descendent dels darrers moradors de la 

casa, els seus padrins paterns, Bernat Gual i Magdalena Pocoví. La casa es va adjuntar a 

l’edifici de l’ajuntament. 
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de la plaça, que fou l’embrió d’aquesta família a Mancor. En el principi 

compaginaven l’explotació de la finca de Turixant de Baix, amb les ter-

res que, a poc a poc, anaven adquirint a Mancor.  

El llinatge Mateu apareix a molts de documents de l’època. N’hi ha un de 

molt interessant del bisbe de Mallorca Bernat Nadal, datat a 21 de març 

de 1795, dirigit al “Amado en Cristo”, Arnau Mateu, fill de Bernardí i de 

Magdalena Mateu, consorts de la parròquia de Selva i lloc de Mancor. En 

aquest document,
 
tenint en compte la vacant de l’Ofici de Bayle, per di-

missió de Joan Sastre, el nomena Bayle de la Porció Temporal del lloc de 

Caimari i Moscari, districte de la parròquia de Selva, amb totes les prer-

rogatives, privilegis i franqueses, pròpies del càrrec.
2
 

1.1 Algunes de les propietats que varen adquirir a Mancor
3
 

Bernardí Mateu Mateu, pare de Sebastià Mateu Amengual, va comprar 

dia 18 de setembre de 1783 la casa amb tafona i era, a D. Jordi Abrí Des-

catlar, Senyor de la Bossa d’Or. La casa adquirida estava ubicada al dit 

camí d'Almallutx (avui carrer Bartomeu Reus), era vella i fou reformada, 

segons testimoni de Mn. Bernardí Mateu, l’any 1826. Així, també consta 

aquesta data a una inscripció a l’arc de l’entrada al recinte. Després la 

família va passar a ocupar la casa i gaudir de tot el seu entorn. 

Aquesta família, en acabar el segle XIX, era la més rica de Mancor aug-

mentant el patrimoni amb la compra de petites finques com diverses parts 

d’Escorca, del Calabruixar i altres, tal com ja havien fet els membres de 

la família en el segle XVIII. A més, compraren, dia 29 de gener de 1853, 

una part important de can Fonollar de Massanella d’unes 105 quarterades 

més la part de les cases que havien estat tafona.
4
  

El fet que fos habitual en els membres d’aquesta família, que es dedi-

quessin al sacerdoci i que moltes filles quedessin cèlibes, motivà que no 

___________ 

2
 APMV. Carpeta de Documents de la Casa Turichant. 

Quan es va crear la vicaria in Capite de Mancor, el 19 de gener de 1770, el bisbe Nadal 

en fou el primer vicari des del 29 de juny de 1771 fins a l’any 1777, per tant coneixia la 

família de Turixant i concretament a Arnau Mateu. 
3
 FIOL MATEU, Gabriel. Mancor, Massanella, Biniarroi, Biniatzent. Notícies històri-

ques 1801-200, pàg. 131. 
4
 ARM Reg. Hip. 257 i 261. 
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se segreguessin béns de la rama principal. 

La darrera baula de la família la formà el matrimoni de Sebastià Mateu 

Amengual, metge, i Joanaina Serra Llabrés, que no tengueren descendèn-

cia. 

1.2 Sebastià Mateu Amengual, fill de Bernardí Mateu Mateu, de Man-

cor i d’Apol·lònia Amengual Castell de Sencelles. Va néixer a Mancor 

dia 13 d’octubre de 1855 i va morir també a Mancor el dia 3 d’abril de 

1932.
5
 Va exercir com a metge a sa Pobla, on va residir des de l’any 

1890, tendria uns 34 anys, fins a la mort de la seva esposa, Joanaina Serra 

Llabrés, el gener de 1921, encara que durant uns anys alternà la residèn-

cia entre sa Pobla i Mancor. El 29 de maig de 1924 el batle de sa Pobla 

dirigí un telegrama oficial al Delegat Governatiu del partit judicial 

d’Inca, en el qual li comunica que s’havia constituït l’Ajuntament, en 

sessió extraordinària, amb els sis regidors nomenats, dels quals tres re-

nunciaren, en el mateix moment d’haver-se constituït, per diferents cau-

ses, entre ells Sebastià Mateu que al·legà tenir més de seixanta-cinc anys 

i residir habitualment a Mancor.
6
  

Quan Mancor ja havia assolit la segregació de l’Ajuntament de Selva, el 

2 d’abril de 1925, Sebastià Mateu fou regidor en el segon consistori que 

es constituí el dia 26 de febrer de 1930, presidit per Bartomeu Reus Fon-

tanet. També ostentà el càrrec de primer titular del jutjat municipal del 

1925 al 1929.  

1.3 Joanaina Serra Llabrés, filla de Jaume Serra Serra, metge, de “can 

Mel”, i Joana Maria Llabrés Serra, ambdós naturals de sa Pobla. Va néi-

xer el dia 10 d’abril de 1853 a sa Pobla i va morir també a sa Pobla, el 29 

de gener de 1921.
7
 

Joanaina Serra es casà, en primeres núpcies, amb Pere Francesc Mateu 

Coll, fill de Gabriel, natural de Mancor, i de Maria, natural de Biniamar. 

El matrimoni residí a Biniamar, al carrer San Pablo, núm. 3. Pere Fran-

___________ 

5
 Registre Civil de Mancor de la Vall, núm. 136, any 1932. El seu funeral i enterrament 

es feren complint estrictament el que havia manat a les seves notes hologràfiques, com 

veurem més endavant.  
6
 AMSP Correspondència entrades. 25 de març de 1924. Sign. 73, pàg. 121 v.   

7
 Registre Civil de sa Pobla, núm. 107, any 1921  
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cesc era descendent de la família de ses Cases Noves. El matrimoni tin-

gué tres fills, que moriren quan encara eren infants. El seu espòs morí a 

sa Pobla, als 37 anys, el dia 12 de febrer de 1887.
8
 Joanaina Serra, vídua, 

passà a residir a sa Pobla a la casa del seu pare; després es casà, en sego-

nes núpcies, amb Sebastià Mateu Amengual dia 12 de juliol de 1889.
9
 

1.4 La família resideix a sa Pobla 

El llinatge Serra a sa Pobla és molt comú. El malnom “Mel”, avui dia, ja 

quasi ha desaparegut, pot ser resta només alguna família amb aquest 

malnom. Joanaina Serra Llabrés “Mel” era filla del metge Jaume Serra 

Serra “Mel”, que figura en els empadronaments com a propietari. Vivien 

a la casa núm. 4 del carrer Sa Plaça, –tot apunta que era la casa que avui 

dia la gent major coneix com a can “Guixó”–, seria quasi veïnat del pro-

pietari de l’Albufera Sr. Bateman, que vivia al núm. 1. La casa constava 

de planta baixa i alts, amb cotxeria i bodega.  

La família tenia terres a sa Pobla, Muro i altres indrets, ja que quan mor 

Joanaina Serra, el seu espòs, Sebastià Mateu, és hereu de tot el seu llegat, 

que formà part de la Fundació Manda Pia.  

En el Padró Municipal desa Pobla  de 1893 resideixen a la casa del carrer 

Plaça núm. 4 les persones següents: Jaume Serra Serra, de 78 anys, viu-

do, natural de sa Pobla –pare de Joanaina Serra Llabrés–; Sebastià Mateu 

Amengual, de 38 anys, casat, metge, natural de Mancor –feia 4 anys que 

residia a sa Pobla–; Joanaina Serra Llabrés, de 40 anys, casada, natural de 

sa Pobla –esposa de Sebastià Mateu–; Margalida Terrassa Genovart, fa-

drina, de 38 anys, natural de Costitx, criada; i Rafel Simó Cladera, fadrí, 

de 23 anys, natural de sa Pobla, criat.
10

 

Pel que hem pogut esbrinar de la lectura de la revista “Sa Marjal” de sa 

Pobla, la família era molt religiosa i gaudia d’un estatus alt dins la socie-

tat poblera d’aleshores. Vegem alguns exemples: 

a) Sebastià Mateu descriu a “Sa Marjal”, afirmant i creient la veracitat 

del fet, un èxtasi de la Beata Francinaina Cirer de Sencelles, presenciat 

___________ 

8
 Registre Civil de sa Pobla, núm. 264, any 1887. 

9
 Registre Civil de sa Pobla, núm. 5, any 1889. 

10
 AMSP Padró municipal 1893, Signatura 439, pàg. 58 
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per la seva mare, Apol·lònia Amengual, i la monja sor Magdalena Ben-

nasar, amiga de la seva mare, en un pati del convent de Sencelles.
11

  

b) Dia 20 de desembre de 1914 es realitzà l’entronització d’una bella 

figura del Sagrat Cor sobre un altar molt artístic a la casa de Sebastià 

Mateu i Joanaina Serra, “model acabat de matrimoni”, en frase del cro-

nista de “Sa Marjal”. Va ser a la primera casa del poble on s’entronitzà. 

“Ha resultat una festa solemne, però de bon de veres; hi ha assistit se-

lecta i numerosa concurrència; quatre sacerdots entre els quals hi hem 

vist D. Bernadí de Mancor, germà del metge”.
12

 

 

 

 

 

 

Els senyors 

de 

Turixant 

 

 

 

    Sebastià Mateu Amengual             Joanaina Serra Llabrés 

c) Dia 22 d’octubre de 1916 es comenta a la crònica de “Sa Marjal”, que 

D. Sebastià Mateu, metge “Mel”, ha duit un gramòfon preciosíssim i d'u-

na potència tan extraordinària que és l’admiració de tot el poble. “Da. 

Juana Serra, sa senyora des metge, està tota encantada amb aquesta 

màquina, i la manetja de primera mà”. Acaba dient: “si s’inteligència de 

n’Edisson ha cread aquesta maravella, ¿quines maravelles no porà 

obrar del Creador d’aquella inteligència?”
13

  

___________ 

11
 Sa Marjal, tom II, núm. 20, 1 d’agost 1910, pàg. 120.                 

12
 Sa Marjal, tom. VII, núm. 73, 1 de gener 1915, pàg. 13. 

13
 Sa Marjal, tom VIII, núm. 96, 1 de desembre de 1916, pàg. 190. 
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d) A la bibliografia de “Sa Marjal” de maig de 1917 hi ha un comentari 

extens a l’obra de Bernardí Mateu, germà de Sebastià Mateu, “Historia 

del pueblo de Mancor”, amb lloances a la seva persona.
14

 

e) També a l’apartat de la revista “Frases cristianes de Mallorca” de dia 1 

de març de 1918, es fa ressò de la poesia de Joanaina Serra, titulada 

“Lourdes de Crestaig”, poesia de set estrofes que enalteix a la Verge de 

Lourdes.  

La primera estrofa diu: “La Mare de Deu está / A Crestaig dins sa coveta 

/ També hey ha na Bernadeta, / Qu’esperan la gent qu’hey va”.
15

  

f) A l’apartat de necrològiques dona notícia de la mort per diabetis, el dia 

29 de gener de 1921, de Joanaina Serra Llabrés, “Mel”, casada de 66 

anys. Explica amb detenció tot el referent a la seva mort amb elogis a la 

seva persona. Acaba dient: “Després de viaticada conservava tan bon 

humor, que encare distreya als altres en gloses com les siguents: Es dia 

qu’em moriré / Oh Sebastiá tu dirás / Ha mort sa qu’em feya cás / Sa 

qui’m volia més bé: / En el cel t’esperaré, / I mos darem un abrás”.
16

  

2. ANÀLISI DEL PROCÉS DE LA FUNDACIÓ
17

 

El llegat del darrer membre de la família de Turixant, don Sebastià Mateu 

Amengual, conegut com Fundació Manda Pia de Turixant, va seguir un 

procés que es va iniciar l’any 1921, quan va atorgar el primer testament, i 

va culminar quan el 25 de maig de 1989, mitjançant el Decret del Bisbe 

de Mallorca, Teodor Úbeda, es varen extingir les Mandes Pies, entre elles 

la de Sebastià Mateu. 

2.1 Testament atorgat dia 10 de febrer de 1921
18

  

Sebastià Mateu Amengual, el dia 10 de febrer de 1921, va atorgar el seu 

___________ 

14
 Sa Marjal, tom IX, núm. 101, 1 de maig de 1917, pàg. 80. 

15
 Sa Marjal, tom. X, núm. 111, 1 de març de 1918, pàg. 39. 

16
 Sa Marjal, tom. XIII, núm. 147, 1 de febrer de 1921, pàg. 45. 

17
 Els documents originals estan en llengua castellana i no se’n fa una transcripció literal 

dels mateixos. Es recullen, en llengua catalana, els aspectes més importants de cadascun 

dels documents. 
18

 APMV. Primera còpia del testament, expedida a petició del Rector Joan Femenia, 

marmessor de la Fundació Manda Pia, dia 28 de maig de 1932, molt poc temps després 

de la mort de Sebastià Mateu.  
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primer testament a la ciutat de Palma davant el notari don Rafael Togores 

i Palou. Tenia 64 anys. Encara no s’havia complit un mes de la mort de la 

seva esposa, Joanaina Serra Llabrés, que havia mort a sa Pobla dia 29 de 

gener de 1921.  

Al principi es descriuen les dades personals del testador. Seguidament, a 

la seva primera manifestació, el testador expressa la seva creença en les 

ensenyances de la Santa Mare Església i encomana la seva ànima a Déu i 

el seu cadàver a la terra. Vol que, quan mori, sigui enterrat en una de les 

sepultures de la seva propietat que té en els cementeris catòlics de Sence-

lles, sa Pobla i Mancor. 

Declara que no té hereus forçosos. 

De tots els seus béns i drets, presents i futurs, institueix i nomena hereus 

la seva ànima i les ànimes de la seva esposa, dels seus pares, dels pares 

de la seva esposa i del primer espòs d’ella, don Pedro Francisco Mateu 

Coll, de tots els seus germans, dels seus oncles Sebastià, Arnau, Joan, i 

Francisca Mateu Mateu. 

Per executar la seva darrera voluntat nomena marmessors don Salvador 

Beltran Gralla, veïnat de Mancor i don Joan Femenia Payeras, prevere, 

rector de Mancor. Els faculta perquè, en ésser mort, s’apoderin de tots els 

béns de l’herència i els venguin, en pública subhasta o en privat, com 

millor creguin, procurant aconseguir el millor producte possible i 

l’inverteixin en sufragis en bé de les expressades ànimes de la manera 

que el testador determini en futures cèl·lules o notes testamentàries.  

Les cèl·lules, memòries o notes escrites a mà i signades pel testador, en 

dates posteriors, a les quals disposi llegats o modifiqui en qualsevol sentit 

les disposicions d’aquest testament, seran considerades, es guardaran i 

compliran com a part integrant del mateix testament.  

Si mor un marmessor l’altre assumirà totes les facultats del càrrec i si 

moren els dos els substituirà el Rector de Mancor i el Sr. Vicari del 

lloc.
19

 

___________ 

19
 El marmessor Sebastià Beltran Gralla va morir a Mancor el dia 13 de juny de 1942. 

Només quedava el marmessor Joan Femenia Payeras. Aquest morí el 13 de març de 

1949. Després sempre el marmessor ha estat l’ecònom o rector de Mancor.  
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Revoca les disposicions anteriorment atorgades i vol que la present sigui 

l’única que valgui per testament. Afirma que aquesta és la seva darrera 

voluntat. 

En aquells moments Sebastià Mateu havia heretat tots els béns de la seva 

difunta esposa. Gabriel Fiol resumeix així el seu llegat a la Monografia 

de l’Església de Sant Joan Baptista de Mancor de la Vall: “El llegat con-

sistia en moltes finques rústiques a Mancor, Escorca, Sencelles, Muro, 

Selva, Biniamar i sa Pobla, diverses cases urbanes, alguns censals,
20

 

dipòsits per valor de 245.000 pessetes al “Banco de La Puebla”, a més 

de mobles i ormejos diversos. Basta dir que per drets reials, els marmes-

sors pagaren a l’any 1932 la notable quantitat de 172.500 ptes. (Per fer-

se una idea del seu import, basta dir que, per aquells anys, un jornal al 

camp d'un home, era de 5 ptes. i el d'una dona, 1,50 ptes.)
21

  

2.2 Protocol·lització de les notes testamentàries de Sebastià Mateu 

Amengual
22

 

Molt poc temps després del testament anterior, concretament el dia 21 de 

febrer de 1921, Sebastià Mateu Amengual va redactar unes notes testa-

mentàries hològrafes, remarcant i concretant aspectes de l’anterior testa-

ment.  

El dia 3 d’abril de 1932, als 76 anys, va morir Sebastià Mateu Amengual 

i dia 7 de juliol del mateix any els marmessors, don Joan Femenia Paye-

ras i don Salvador Beltran Gralla, sol·licitaren la protocol·lització de les 

notes testamentàries davant el notari don Manuel Cerdó i Pujol, acompa-

nyant la següent documentació: 

1r.- Certificat de defunció de Sebastià Mateu, expedit pel jutge municipal 

de Mancor. 

2n.- Notes testamentàries de referència.
23

 

___________ 

   
20

 Censal: Dret a cobrar una quantitat anual en concepte de l’interès retut per un capital a 

préstec que normalment estava garantit per un bé immoble. 
21

 FIOL MATEU, Gabriel. Monografia de l’Església de Sant Joan Baptista de Mancor 

dela Vall, pàg. 107. 
22

 APMV Notes testamentàries i Acta de Protocol·lització de les mateixes, autoritzada 

pel notari Manuel Cerdó Pujol.  
23

 APMV. Còpia simple de les notes testamentàries hològrafes. 
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3r.- Escrit dirigit al jutjat de data 30 de maig de 1932. 

4t.- Les diligències instruïdes pel Jutjat de Primera Instància d’Inca de 

l’expedient de referència. 

2.3 Anàlisi de les notes testamentàries 

En primer lloc ratifica el nomenament dels marmessors consignats al 

darrer testament així com la facultat concedida i els assenyala el percen-

tatge que per administració testamentària acostuma a donar a Mallorca. 

També els cedeix com a donatiu gratuït 2.500 ptes. a cadascun, per una 

sola vegada. 

Aspectes personals i familiars: 

Mana que el seu funeral, si no mor a sa Pobla o Sencelles, es faci a 

l’església de Mancor i que sigui com el de la seva esposa, de primera 

classe amb 12 brandons (atxes) amb ciris de 400 g cadascun. 

Que el seu cadàver segui endut processionalment al cementeri en creu 

alçada i que arribant allà, si s’ha complit el termini legal per al seu enter-

rament, sigui immediatament soterrat. A l’enterrament hi ha d’haver, 

almanco, un dels marmessors.  

Que durant el primer any de la seva mort, si és possible, se celebrin en 

sufragi de la seva ànima, dues mil misses resades d’almoina ordinària. 

Afegeix que si la seva ànima no en té necessitat seran per l’ànima de la 

seva esposa, dels seus pares, dels seus germans, dels seus oncles i en dar-

rer terme per les ànimes del purgatori més necessitades. 

Que se celebri cada any, perpètuament, l’aniversari de la seva mort i el de 

la seva esposa amb missa solemne de Rèquiem. 

A petició del rector de Mancor, D. Joan Femenia Payeras, destina la seva 

fotografia i la de la seva esposa, així com el quadre de la seva mare, 

Apol·lònia Amengual Castell, a la parròquia de Mancor.
24

   

També mana que els quadres a l’oli de la casa del metge “Mel” de sa 

___________ 

    
24

 Actualment aquestes fotografies i el quadre de la seva mare estan penjats a una paret 

en el cor de l’església parroquial de Mancor de la Vall. 
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Pobla,
25

 un de Jaume Serra Serra, metge, un de Joana Maria Llabrés, un 

altre de don Pedro Francisco Mateu Coll i un altre de la nina Maria Ma-

teu Serra que eren respectivament el pare, la mare, el primer espòs i filla 

del primer matrimoni de la seva esposa, més el quadre de la seva esposa, 

Joanaina Serra Llabrés, i el seu, siguin entregats al rector de sa Pobla 

perquè siguin col·locats en una de les dependències de l’església parro-

quial. 

Destina a la parròquia de Mancor els altres quadres, que estaven a la seva 

casa de Turixant: l’aparició de la Mare de Déu a San Alonso Rodríguez, 

el beat Ramon Llull, l’aparició de Sant Antoni a la beata Catalina Tomàs 

i l’èxtasi que va tenir la Beata Sor Francinaina Cirer al convent de Sence-

lles.
26

 

Alguns aspectes curiosos: 

Destina a les monges de sa Pobla, Mancor i Biniamar la quantitat de 250 

ptes. que s’entregaran a la superiora de cada comunitat, immediatament 

després de la seva mort. 

Quan sigui mort vol que es reparteixin entre els pobres de les parròquies 

de Mancor i sa Pobla les quantitats necessàries a cadascun d’ells, després 

que hagin resat una part de rosari en sufragi de la seva ànima. 

Reserva a favor de don Salvador Beltran, per a tota la seva vida, un coll 

de caçar tords matí i horabaixa, a la finca de can Fonollar. També reserva 

a favor de Bernat Coll Roca, propietari de la possessió de Massanella, per 

a tot el temps de la seva vida, el dret de poder caçar perdius, conills i 

llebres a la mateixa finca de can Fonollar.
27

 

Complint la voluntat de la seva esposa: 

Mana que es destini una o més beques per a alumnes pobres de sa Pobla 

que estudiïn al Seminari. 

___________ 

    
25

 Cas Metge “Mel” era la casa del sogre de sa Pobla, on va viure Sebastià Mateu amb 

la seva esposa. 

    
26

 Aquests quadres estan ubicats, actualment, a la nau central de l’església de Mancor, 

excepte el de San Alonso Rodríguez que està a la capella de Sant Antoni. Són obra del 

religiós, pintor, Salvador Torres.  

  
27

 Can Fonollar formava part de Massanella i fou comprada per la família Mateu el dia   

 29 de gener de 1853.  
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Que es doni per a la bona premsa la quantitat de 7.500 ptes.  

Que les finques de Pollença que havia heretat la seva esposa de la sirven-

ta de la seva casa, Isabel Maria Torrandell, es venguin i el producte de la 

venda es destini a sufragis per l’ànima de la sirventa.  

Que els béns de Biniamar, que havia heretat de la seva esposa, es venguin 

i el producte es dediqui a sufragis per la seva esposa, pel seu primer es-

pòs, D. Pedro Francisco Mateu Coll, i per ell mateix. 

Memòria testamentària del seu germà difunt don Arnau Mateu Amen-

gual: 

Que es respecti el conveni del meu germà Arnau, realitzat a Selva dia 4 

de juny de 1919, amb Miquel Serra Mateu, en el sentit de continuar fent 

el servei a la casa de Turixant amb els propietaris que segueixin després 

de la seva mort.
28

 

Concretant a la parròquia de Mancor: 

Si mor abans que s’hagin acabat les obres de la capella de la Puríssima i 

que s’hagi fet la nova custòdia i altres objectes (parament de l’altar, dos-

ser i tela de seda), que s’acabi el que està previst.
29

 

De tots els seus béns, després de descomptar les obligacions, atencions i 

voluntats expressades, mana que a la parròquia de Mancor, es facin cada 

any a perpetuïtat, en sufragi de les ànimes que nomena en el seu testa-

ment i institueix com a hereteres, tot un seguit d’actes de culte.   

Quaranta hores a les festes de la Immaculada i Sant Josep. 

Amb gran solemnitat es faran totes les festes de Nostre Senyor Jesucrist i 

la Mare de Déu: Nadal, Circumcisió, Epifania, la Setmana Santa, Pasqua, 

l’Ascensió, la Santíssima Trinitat, el Corpus, l’Assumpció i la Immacu-

lada. També se celebraran amb gran solemnitat les festes del seu nom i 

del de la seva esposa (Sant Sebastià i Sant Joan). 

Se celebrarà missa solemne de Rèquiem el dia dels fidels difunts, amb 

ofici diví tot cantat. 

___________ 

 
28

 Es tracta d’un servent de molta confiança que estarà a la casa de la família fins que 

mori.  

      
29

 Abans de morir la seva esposa, l’any 1920, feren reformar el retaule de la capella de 

la Immaculada i l’any 1923, morta ja la seva esposa, va regalar la nova custòdia.  

     FIOL MATEU, Gabriel. Monografia de l’Església... pàgs. 85 i 88 
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Tendrà gran solemnitat la celebració del mes de Maria, així com 

l’exercici al patriarca Sant Josep del dia 19 de cada mes. 

Es resarà cada dia una part del Rosari públicament a l’església. També es 

faran tots els exercicis piadosos que es trobin convenients, com per 

exemple viacrucis. 

Per poder dur endavant i amb gran esplendor el culte a la parròquia de 

Mancor, mana que en sufragi de les ànimes hereteres es creï una capella-

nia amb el càrrec d’organista.
30

 

Darreres anotacions: 

Si moren els dos marmessors es farà càrrec el Rector de Mancor i el Vi-

cari amb la intervenció del bisbe de la diòcesi. 

Prohibeix, terminantment, que dels seus béns es destini cap quantitat per 

a fins que no siguin els indicats i assenyalats. Per tant prohibeix que 

s’inverteixi res a altres esglésies, ni a altres fins, fora de la parròquia de 

Mancor. 

Acaba amb aquestes paraules: “Aquesta és la declaració de la meva vo-

luntat, a la qual don el valor de nota testamentària en conformitat al que 

disposa el testament atorgat el dia 21 de febrer de 1921. Sebastià Mateu, 

signat. 

Acompanya el document tot un seguit de proves cal·ligràfiques de la sig-

natura que demostren l’autenticitat de les Notes Testamentàries hològra-

fes de Sebastià Mateu Amengual.
31

 

___________ 

30
 A petició del rector Joan Femenia, l’Arquebisbe Miralles, el 26 d’abril de 1932, va 

autoritzar la creació d’aquesta capellania que va ocupar Mn. Joan Ferrer Ordines, natu-

ral de Consell, de l’any 1932 a 1943, com a Beneficiat Organista. L’any 1943 passà a 

ocupar el seu lloc el sacerdot mancorí, Mn. Miquel Bonafé Alorda, ordenat prevere 

aquell any, també com a Beneficiat Organista, fins a la seva mort l’any 1948. Dos anys 

després, l’any 1950, va ser l’organista Mn. Bartomeu Nadal Cifre, Vicari de Biniamar 

del 1950 al 1954. Ho deixà quan el destinaren a Inca com a vicari de Santa Maria la 

Major. Durant aquests quatre anys va residir un temps a Mancor, al carrer de sa Costa. 

 
31

 Els pèrits cal·lígrafs analitzaren documents signats per Sebastià Mateu de compra-

vendes i també documents signats com a primer titular del jutjat municipal de Mancor, 

fundat després de la segregació de Mancor del municipi de Selva, càrrec que ostentà 

entre els anys 1925 i 1929. 
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2.4 Decret de la Fundació de la Manda Pia de 26 de juliol de 1952
32

  

L’ecònom de la parròquia de Mancor de la Vall, don Miquel Femenia 

Perelló, en data 24 de maig de 1952, va sol·licitar, mitjançant instància 

dirigida al bisbe de Mallorca, Joan Hervás i Benet, la Fundació de la 

Manda Pia. 

En resposta a la instància, mitjançant un Decret de dia 26 de juliol de 

1952, va quedar instituïda, com a tal, la Fundació de la Manda Pia de 

Sebastià Mateu Amengual. 

El Decret recull la majoria dels punts referits en els documents anteriors: 

Testament atorgat el dia 10 de febrer de 1921 davant el notari Rafel To-

gores i Palou i la protocol·lització de les notes testamentàries de don Se-

bastià Mateu Amengual, per part del notari Manuel Cerdó Pujol de dia 7 

de juliol de 1932.  

Així i tot es mana el següent: 

1r.- Que s’augmenti fins a la quantitat de 100.000 ptes. el capital funda-

cional de dues beques en el seminari. 

2n.- Que s’augmenti en 47.000 ptes. la capellania fundada amb el capital 

nominal de 48.000 ptes. 

3r.- Que per complir les càrregues que d’acord amb les notes testamentà-

ries, referides abans, que ha de complir la parròquia es constitueix un 

capital nominal de 346.500 ptes.
33

  

Anualment es rendiran comptes al Bisbat de les càrregues complides i les 

no complides per manca de personal.  

4t.- S’aprova el termini assenyalat, fins el 24 d’abril de 1954, perquè don 

Salvador Beltran Font, fill del marmessor don Salvador Beltran Gralla, ja 

difunt, pagui les 200.000 ptes. que tenia deixades el seu pare de part de la 

Manda Pia de don Sebastià Mateu Amengual. El termini no podrà ser 

prorrogat sense permís del bisbe. 

5è.- S’autoritza a l’ecònom a vendre la casa i l’hort de Turixant i a retenir 

___________ 

32
 APMV Libro de la Manda Pia de don Sebastián Mateu y Amengual, Mancor del Va-

lle. 
33

 Recull les obligacions manades a les notes testamentàries anteriors. 
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la propietat del camp destinat a camp d’esports.
34

 

6è.- Que atenent a que les obres de reforma en el santuari de Santa Llú-

cia, s’han realitzat majoritàriament amb capital procedent de la Manda 

Pia, es destinaran a aquesta el sobrant de les col·lectes i “cepillos”, fins 

que s’hagin compensat les 400.000 ptes. invertides. 

7è.- Que amb els rèdits del capital descrit, es constituirà un capital intan-

gible que es destinarà a exercicis espirituals, predicació de la Quaresma, 

cursets de cristiandat, pensions a seminaristes pobres de Mancor, refor-

mes al local de l’Acció Catòlica i d’altres fins, sempre d’acord amb 

l’esperit de la Fundació. 

8è.- S’obrirà un llibre de comptabilitat de la Manda Pia i tots els valors a 

què s’ha al·ludit en el Decret seran dipositats i guardats a la Caixa Dioce-

sana. 

Finalment, aprovam les gestions realitzades fins ara pel senyor ecònom 

de Mancor de la Vall.
35

 

Ho decret i sign. SE Rdma. Juan, Obispo de Mallorca. Del que don fe, 

Sebastià Gayá, Canceller Secretari. Palma de Mallorca, 29 de juliol de 

1952. 

2.5 Extinció de la Manda Pia (Decret de 25 de maig de 1989)
36

 

Després del preàmbul sobre la finalitat del decret i les consideracions 

pertinents, mana el següent: 

 2n Que les fundacions pies no autònomes confiades a persones 

jurídiques subjectes al Bisbe diocesà, que tinguin més de cinquanta anys 

d'existència, queden extingides com a tals. 

 3r Que amb els béns d'aquestes fundacions es constitueixi a la 

Caixa Diocesana una massa comuna, els rèdits es destinaran a propor-

cionar estipendis de Misses als sacerdots, sobretot als més necessitats. 

___________ 

34
 No serà fins el 27 d’agost de 1960 que l’ecònom de Mancor, Mn. Jaume Bonet Bonet,     

vendrà la casa i l’hort de Turixant al matrimoni Joaquín Martí i Margalida Martorell, 

veïns de Mancor de la Vall. 
35

 Mn. Miquel Femenia fou ecònom de Mancor des de 1949 a 1952. Abans exercí de vi- 

cari des de l’any 1933 fins al 1948. 
36

 Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca, Any CXXIX / 7-8 juliol-agost 1989, Pàgs. 

205-207 
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L’any 2006 es comenta a la revista “Montaura” que en els mesos de ge-

ner i febrer se celebraren per darrera vegada les misses votives de la fun-

dació de don Sebastià Mateu i Amengual.
37

  

 

3. REFORMES I MILLORES AMB CÀRREC A LA FUNDACIÓ
38

 

Abans de la creació de la fundació, Sebastià Mateu i la seva esposa ja 

aportaren obsequis de valor a la parròquia de Sant Joan Baptista de Man-

cor. 

L’any 1920 Sebastià Mateu i la seva esposa, que encara vivia, feren re-

formar el retaule de la capella de la Puríssima i col·locaren la nova està-

tua que ells costejaren. 

L’any 1923 Sebastià Mateu regalà una custòdia feta per l’orfebre Pau 

Escoubet. La seva alçada és de dos metres i s’empraren trenta sis quilo-

grams d’argent. El seu cost fou de 16.000 ptes. 

3.1 La capella de Sant Sebastià i la capelleta de la Font Baptismal
39

  

El rector, Mn. Joan Femenia, en una visita pastoral del bisbe Miralles, 

tenint en compte que l’església de Biniarroi estava en molt mal estat i 

podia caure, demanà permís per esbucar-la i li fou concedit.  

___________ 

37
 Revista Montaura, núm. 74, pàg. 19 

38
 Les reformes i millores foren moltes. En alguns casos precisaren de l’autorització del 

Bisbe. 

  
39

 APMV. Libro de notas propiedad de D. Juan Femenia, pbro.  

 FIOL MATEU, Gabriel. “Monografia de l’Església ...”, pàg. 88. 

Capella de la Immaculada Nau central de l’església Capella de S. Sebastià 
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Mn. Joan Femenia tenia previst construir una nova capella a l’església 

per honorar la memòria de don Sebastià Amengual, metge de Turixant, 

“molt distingit benefactor de la nostra església”. Per això feu obrir una 

capelleta a davall el cor, a la dreta entrant a l’església pel portal principal, 

damunt l’aljub de l’aigua, aprofitant la volta que sostenia l’habitació de 

les manxes de l’orgue.  

Va recuperar el retaule que hi havia a Biniarroi, que havia estat a la vella 

església de Mancor, que era de fusta natural i estava en molt bon estat, 

perquè havia estat restaurat a Palma, a principi de l’any 1936, al taller de 

don Pascual Jofre. També va encarregar al pintor inquer, don Bartomeu 

Payeras Tortella, que pintàs damunt tela les imatges del sants dels noms 

que tenien els membres de la família Turixant (Apol·lònia, Bernardí, 

Arnau, Jaume, Catalina i Margalida). No es pintà la imatge de Sant Se-

bastià perquè ocuparia el nínxol central del retaule, tampoc la de Sant 

Joan perquè aquest era el sant titular de l’església. 

A la part esquerra entrant pel portal major, prop de l’entrada al campanar, 

es va construir, al mateix temps que la capella de Sant Sebastià, una ca-

pelleta amb un arc de la mateixa forma que el d’aquella, per ubicar-hi la 

pila baptismal.
40

 Més endavant, la pila baptismal es traslladà a la capella 

de Sant Josep, i a la capella on hi havia la pila baptismal, s’hi posà una 

imatge del Cor de Jesús. 

El dia 7 de maig de 1942 l’Arquebisbe-Bisbe Josep Miralles, beneí amb-

dues capelles. 

3.2 Obres i reformes al santuari de Santa Llúcia 

a) La carretera al santuari 

El rector Femenia, l’any 1930 obtingué el permís verbal del bisbe per fer 

la carretera, però no es va fer res aquell any i es posposà a l’any 1935. 

Aleshores el rector rebé, mitjançant decret, altra volta el permís. A mitjan 

mes de març de 1936 començaren les obres i seguiren fins al mes de 

juny, se suspengueren a l’inici de la guerra civil. 

___________ 

 
40

 La pila baptismal abans estava col·locada al vèrtex de l’angle format per les parets 

dels portals d’entrada. El 20 de desembre de 1939 es va col·locar a la nova capelleta.    

APMV. Libro de notas propiedad de D. Juan Femenia, pbro.  
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Acabada la guerra i després dels primers anys de la postguerra, el vicari 

Mn. Miquel Femenia, per invalidesa del rector, el 22 de setembre de 

1947, va dirigir un ofici al bisbe Joan Hervàs en el qual sol·licitava dues 

coses: que el santuari de Santa Llúcia fos integrat com a part de la parrò-

quia i que es convertís en casa d’exercicis espirituals. Això facilitaria el 

poder destinar part de la Manda Pia a la construcció de la necessària car-

retera. El dia 2 d’octubre següent el bisbe va aprovar les dues peticions.
41

  

El dia 16 de febrer de 1948 començaren les obres i el dia de Santa Llúcia, 

13 de desembre del mateix any, es va poder inaugurar la carretera que va 

beneir el bisbe de Mallorca, Joan Hervás i Benet. La premsa se’n va fer 

ressò. L’aportació de la Manda Pia fou de 186.000 ptes. 

b) Altres reformes 

L’any 1935 es feren obres destinades a suprimir la cuina, el forn i 

l’estable que ocupaven part del pati. Posteriorment, l’any 1951, es des-

muntaren unes parterres del pati per donar-li la forma actual. L’aportació 

de la Manda Pia fou de 1.022,84 ptes. 

L’any 1948 es començà la plaça al davant de la façana de l’hostatgeria. 

L’aportació fou de 17.550,00 ptes. 

L’any 1949 es construí l’escala amb dues graderies d’accés, amb dos 

trams i un replà. L’aportació fou de 4.266 ptes. 

De l’any 1949 al 1951 es reformà tot l’edifici, fent-se noves cel·les, un 

menjador, cuina, es va refer el pati, se substituí la teulada per un terrat. 

L’aportació fou de 129.807 ptes., a les que s’hi hagué d’afegir 14.678,70 

ptes. de la cisterna excavada dins el pati i 14.180 ptes. per la instal·lació 

elèctrica, inclosa la línia que unia el santuari amb l’església parroquial.    

3.3 Reformes i adquisicions de béns immobles en favor de la parrò-

quia 

L’any 1932 es va comprar un harmònium que va costar 2.236 pessetes. 

La construcció de cinquanta bancs de fusta, fets pel mestre Joan Marto-

rell, inaugurats a les matines de Nadal de 1936. 

___________ 

41
 APMV. Femenia Payeras, Juan. “Actas”. Actes núm. 15 i 16. 

FIOL MATEU, Gabriel. “Oratori de santa Llúcia de Mancor de la Vall (Notícies histò-

riques), pàgs. 133, 134, 140, 141. 
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L’adquisició d'una casa per al “Círculo Católico de Obrero”, segons es-

criptura del 12 de març de 1936. 

L’any 1936 es folraren les portes de l’església, de la casa del Círculo i de 

la rectoria amb planxes de ferro, per motius de seguretat. 

A la rectoria es construí la cisterna, a més d'altres millores.  

La pintura de la totalitat de l’interior del temple anà a càrrec del pintor 

Gabriel Fiol Bullich 

Es dugué a terme, també, la pavimentació del trispol de la nau del temple 

amb grans plaques de pedra artificial policromada. 

Daurat del retaule de l’altar major. 

Aquestes darreres reformes foren inaugurades, coincidint amb el centena-

ri de la construcció del temple, l’any 1943. 

4. VENDA DE LES PROPIETATS DE LA FUNDACIÓ  

La venda d’una gran quantitat de finques, va permetre a molts mancorins 

adquirir propietats agrícoles. 

4.1 Finca rústica a Mancor (Olivar) dita Escorca
42

 

Dia 1 de febrer de 1945, Llorenç Femenia Payeras, germà del marmessor 

Mn. Joan Femenia Payeras, en escriptura davant del notari d’Inca D. 

Francesc Servera Amengual, va vendre a Bartomeu Bonafé Coll, la finca 

rústica ubicada a Mancor (Olivar), dita Escorca, amb una extensió de 13 

quarterades 1 quartó i 64 destres, equivalent a 951 àrees i 97 centiàrees 

(uns 95.200 m
2)

 per la quantitat de 1.400.000 ptes.
43

 

4.2 Venda del pla de Turixant
44

 

Entenem per pla de Turixant la part que va comprar Bernardí Mateu Ma-

teu, pare de Sebastia Mateu Amengual, a D. Jordi Abri Descatlar el dia 

18 de setembre de 1783, excepte la casa, l’hort i el camp de futbol.  

Els marmessors de Sebastià Mateu vengueren aquesta finca a Pere Reus 

___________ 

42
 Registre de propietat d’Inca, Tom 1722 de l’arxiu, llibre 2 de Mancor de la Vall, foli 

153, finca 120. 
43

 Protocol de notaria núm. 59. 
44

 FIOL MATEU, Gabriel.. Mancor, Massanella, Biniarroi, Biniatzent, Notícies històri-

ques, 1801-2000, pàg. 131.  
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Pujades de Binissalem que pel mes de juliol de 1947 sol·licità permís per 

parcel·lar-la. Un cop resolta la segregació de la part de la finca, es dona-

ren facilitats i pagar a terminis els trasts o parcel·alcions que es feren, per 

això es varen vendre aviat. Aquesta urbanització va permetre eixamplar 

el carrer de Massanella i fer un pont sobre el torrent d’Escorca o de na 

Pereta i obrir diferents carrers: Honor Antoni Bibiloni, Margalida Sintes i 

Historiador Bernardí Mateu. Durant alguns anys els trasts eren utilitzats 

com a corrals per criar animals i com a hortets casolans. Fins a l’any 

1961 no s’hi traslladaren residents a cases novament construïdes.  

4.3 Venda del camp de Turixant
45

  

Dia 21 febrer de 1952, Mn. Miquel Femenia Perelló, ecònom de Mancor 

de la Vall i marmessor de la Manda Pia, havent mort el Rector, va vendre 

a Bartomeu Bonafé Coll, mitja quarterada, equivalent a 35 àrees, davant 

del notari d’Inca D. Francesc Servera Amengual, pel preu de 110.000 

ptes.
46

 

4.4 Venda de la casa de Turixant i hort
47

 

La casa de Turixant va ser ocupada per la 

família fins a la mort de Sebastià Mateu. 

Després hi va viure, com a llogater, el mes-

tre Manuel Caballer Ribera, fins que es va 

jubilar el 13 d’octubre de 1953 i passà a 

residir al Port de Pollença. 

Després hi varen viure, també com a lloga-

ters, D. Gonzalo Fernández de Castro y Du-

quesne, quan es jubilà com a president de 

l’Audiència Territorial de Palma de Mallor-

ca on havia estat nomenat el dia 28 de març 

de 1947, i la seva esposa Mari Paz Gómez 

___________ 

45
 Registre propietat Inca tom 1970 de l’arxiu, llibre 7 de Mancor de la Vall, foli 201, 

finca 565. 
46

 Protocol de notaria núm. 143. 
47

 FIOL MATEU, Gabriel. “Monografia de l’Església ...”, pàg. 109 

També informació oral de Maria Mateu Riera, nora dels propietaris i avui propietària de 

la casa i hort. 

Entrada cases de Turixant, 

actualment és un hotel rural 
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Suares. Les cuidava madò Apol·lònia Riera Seguí. La casa s’havia anat 

deteriorant i precisava d’una reforma sobretot a les teulades i a altres 

parts de l’edifici. D. Gonzalo va morir a Mancor el 27 de maig de 1960, 

abans de la venda. 

Mn. Jaume Bonet Bonet, ecònom de Mancor i marmessor per tant alesho-

res, el dia 6 d'agost de 1960 demanà permís al bisbe per vendre la casa i 

l’hort, acompanyant una estimació del mestre d'obres d'Inca, Jaume Mar-

torell, de la casa i dels jardins adjunts, per un valor de 125.000 ptes. A la 

seva instància hi afegia que hi havia un mancorí, resident a França, que 

havia ofert 235.000 ptes.  

El 27 d'agost de 1960 el dit marmessor, en escriptura davant del notari, 

D. Rafael Losada Perujo, va ventre la casa i hort al matrimoni Joaquim 

Martí Coll i Margalida Martorell Fontanet.
48

  

La Sra. Mari Paz Gómez va renunciar a la compra però no a continuar 

com a llogatera. Però poc temps després, passà a viure al domicili de ma-

dò Apòl·lonia Riera Seguí, al carrer Canaleta actual, on va morir el dia 

16 de novembre de 1971. 

Per a la venda Mn. Jaume Bonet va comptar amb l’informe favorable del 

Consell Diocesà d’Economia i també amb l’informe favorable del Cabil-

do de la Seu.
49

 

Avui la casa i hort s’han transformat en hotel, administrat pels fills de la 

propietària Maria Mateu Riera. 

4.5 Venda d’una tomba al cementeri de sa Pobla
50

 

Propietat de la Manda Pia hi havia al cementeri de sa Pobla una tomba 

que va heretar Sebastià Mateu de la seva esposa Joanaina Serra Llabrés. 

Mn. Joan Pons Payeras, rector de Mancor i com a tal, marmessor de la 

Manda Pia, va decidir vendre-la, ja que la parròquia de Mancor de la Vall 

no la necessitava. 

La venda es va fer pel preu de 65.000 ptes. La Comissió Municipal Per-

___________ 

48
 Registre de propietat d’Inca, Tom 1722 de l’arxiu, llibre 2 de Mancor de la Vall, foli 

155, finca núm. 121. 
49

 Arxiu Capitular, Acta Capitular de dia 1 de setembre de 1960. 
50

 FIOL MATEU, Gabriel. “Monografia de l’Església..., pàg. 110. 
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manent de l’Ajuntament desa Pobla , dia 7 d’abril de 1983, va autoritzar 

el canvi de titularitat de la tomba núm. 3 del cementeri en favor de les 

germanes Antònia i Jerònima Alomar Company.
51

 

4.6 El camp de futbol de Turixant 

De totes les propietats que va arribar a tenir la família Mateu Amengual, 

tan sols resta avui, propietat de l’església de Mancor, el camp de futbol, 

que sempre s’ha reservat de les dues vendes fetes del Camp de Turixant i 

de la venda de la casa i l’hort. Així figura reservada sempre la no inclusió 

a cadascuna de les vendes fetes del que és camp de futbol de Mancor de 

la Vall, propietat de la parròquia. 

Sembla que en algun moment es disputà la propietat del camp de futbol, 

per això en data de 2 de juny de 1987, el rector de Mancor, Mn. Miquel 

Amengual Saurina, va sol·licitar al registre de Propietat, núm. 2 d’Inca 

un certificat acreditatiu del domini i càrregues que poguessin afectar a la 

finca registral núm. 121, inscrita a nom de l’ànima de Sebastià Mateu 

Amengual, del Tom 1.722 de l’arxiu, llibre 2 de Mancor de la Vall, foli 

158 inscripció sisena.  

La resposta fa referència a la venda que es va fer de la casa i l’hort de 

Turixant, el dia 27 d’agost de 1960, on consta la reserva del camp de 

futbol fora de la venda.
52

  

Actualment la Parròquia té un contracte de cessió a l’Ajuntament que 

durarà fins el dia 31 de maig de 2022, amb una quota d’arrendament de 

200 € mensuals.
53
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51
 AMSP. Acta de la Comissió Municipal Permanent de 7 d’ abril de 1983. 

52
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VEUS I SONS DE LA VALL (Història de la música i músics de 

Mancor) 

Tomeu Ripoll Pou i Teresa Ripoll Martorell 

PROPÒSIT 

L’objecte de la present aportació és documentar tot allò sorgit de Mancor 

o que s'hi ha produït que, d'alguna manera, fa referència a la música a 

partir de les primeres manifestacions de què tenim constància. 

La nostra història és la d'una petita comunitat humil amb una subordina-

ció absoluta a Selva fins a 1771, quan es va crear la vicaria in capite, 

relativa fins al 1913 a la parròquia de Sant Llorenç i fins al 1925 a 

l’Ajuntament. No hem protagonitzat grans gestes col·lectives ni han sor-

git primeríssimes individualitats reconegudes més enllà de ca nostra o del 

nostre entorn. Si és així generalment, també a l’activitat que ens propo-

sam indagar: la música. En tenim, però, una petita història, que, perquè és 

nostra, ens és valuosa, cal investigar-la i deixar-ne constància escrita. 

Aquesta és l’única manera de no caure dins l’oblit, el qual en suposa la 

desaparició definitiva. L’onomàstica s’estén a forans que d'alguna mane-

ra s'han relacionat amb Mancor però destacam molt especialment els 

mancorins nadius o d'adopció. 

MÚSICA RELIGIOSA 

Suposam que en l’àmbit popular a casa nostra sempre hi ha hagut dites i 

cants populars de transmissió oral referits al camp, les relacions socials... 

que s'expressen tradicionalment en parla musicada. Aquest fet, propi de 

tota comunitat, ha estat prou estudiat per folkloristes i experts en música 

popular. Quant a Mancor hem d'acudir a les actes del Consell (des de 

1680) i aquestes aporten algunes expressions referides a la música nor-

malment amb motiu de la festa de Sant Joan, i quasi sempre religiosa: 

“se cantó misa mayor”, “se cantó un solemne trisagio por la música de 

Selva”. També es fa al·lusió a algun músic amb guitarra i es constata la 

presència d'alguna colla de xeremiers, una constant de la nostra tradició 

fins al dia d'avui. 

La música religiosa és la primera en el temps, en la perdurabilitat i com a 

manifestació col·lectiva. Històricament no hi cap altra música cantada 
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per tot el poble ara i abans –sobretot abans–, perquè la presència del cant 

és una constant en les manifestacions religioses. Hem de suposar, per 

tant, que –a Mancor– primer a l’esglésieta de Santa Llúcia i a la primera 

de Sant Joan, d'alguna manera els mancorins participaven en els cants. 

De l’església actual, beneïda el 1843, en tenim més proves.  

Orgue i organistes 

Tretze anys després de la benedicció del nou temple (1856) s'hi inaugu-

rava el primer i únic orgue de tubs que hi ha hagut a Mancor, que tengué 

una vuitantena d'anys de vida útil. El 1932 fou substituït per un harmòni-

um (Mahnnborg). El 1969 es comprà un orgue electrònic molt senzill 

(Farfisa Ballata) que fou substituït el 1993 per un orgue electrònic molt 

complet, un GEM-Studium II que per una avaria irreparable romangué 

inutilitzable. L’1 de maig de 2008, Magdalena Arrom estrenava el que 

feim servir fins avui, un orgue VISCOUNT vivace 60, igualment molt 

abastit, encara que no té l’alta qualitat sonora de l’anterior.  

L’any 2016 el mancorí Joan Gual va restaurar amb èxit l’antic harmòni-

um de 1932. Li tenim una gran estima i el cor se'n serveix de tant en tant. 

No consta l’existència de cap organista oficial fins a una decisió testa-

mentària de la família de Turixant i la ulterior constitució d'una Manda 

Pia que creava el benefici d'organista,
1
 de què gaudiren tres beneficiats: 

Mn. Joan Ferrer, Mn. Miquel Bonafé i Mn. Bartomeu Nadal.  

Joan Martorell, “Joan Fuster” 

Fou l’únic que sonà l’orgue clàssic. No ens consta que ni el vicari in ca-

pite, gràcies al qual es construí l’orgue, Mn. Tomàs Carvallo, ni el se-

güent vicari i posterior rector, Mn. Joan Femenia, fossin músics. L’amo 

en “Joan Fuster” mai no va estudiar música. 

1932-1943. Mn. Joan Ferrer Ordinas. Fou el primer organista benefici-

at (1932-1943). 

1943-1948. Mn. Miquel Bonafé Alorda. (Mancor, 1920-1948). Organis-

ta beneficiat.  

Formació musical al Seminari. Fou director de l’escolania i organista. Va 

___________ 

1
 Jaume Gual. I Jornades Estudis Locals, “La fundació Manda Pia de Sebastia Mateu de 

Turixant”. Mancor 2018. 
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compondre una missa a dues veus, cantada almanco un cop a Mancor 

(1946) i un himne-marxa "La font del gall" interpretat a l’estrena d'una 

obra de Miquel Bota Totxo.  

D. Miquel va fer una feinada copiant a mà un repertori molt extens de 

música organística que enquadernava en plaguetes numerades. La majo-

ria de còpies manuscrites han desaparegut i alguna en deu quedar pel cor. 

1948-1950. Miquel Pericàs Martí (Mancor 1926-Calvià 2017).
2
 

Fou cantadoret de l’escolania amb Mn. Joan Ferrer, de qui va rebre les 

primeres lliçons. Va cantar la sibil·la. Als catorze anys ja treballava a 

Inca a una fàbrica de sabates i ja portava el cuquet de la música. Els mig-

dies anava a classes de piano. A partir d'aquí la circumstància de treballar 

a Inca li afavorí el contacte amb joves músics i ben prest varen formar 

grups. Així, iniciava un camí que el duria a convertir-se en professional 

de la música i en el músic mancorí més complet a nivell d'interpretació 

de música pop. 

A Mancor fou l’organista durant dos anys llargs. A Inca va formar un 

grup "Inca y su ritmo". Tocava piano, guitarra i saxo. Sempre però va 

preferir el teclat. Després va formar part de "Brisas de Jazz", una banda 

inquera que fou famosa a tota l’Illa. Més endavant s'incorporà al "Quinte-

to Formentor" les actuacions del qual eren a l’Hotel Formentor i tot i que 

no es prodigava per l’Illa, ser músic d'aquest hotel internacional li donava 

prestigi. 

En Miquel, ja major i casat, va deixar les sabates i es dedicà únicament a 

la música. Formà part de "Seicomex" que treballaven a la sala de festes 

"Jack el Negro" i a l’Hotel Bahia Palace. Hem de dir que aquests dos 

locals eren molt famosos. "Seicomex" surt actuant en la pel·lícula "Vaca-

ciones en Mallorca". 

El grup va signar un contracte de quatre mesos per actuar a Bilbao. De 

Bilbao es traslladà a Itàlia (aquí es deien "Mallorca Boys"); a Roma actu-

aren set mesos i després recorregueren tot Itàlia: actuaren des de Capri 

fins a Torino. Abans de tornar instal·lar-se a Mallorca passaren per sales 

de Bèlgica, Holanda i Alemanya.Tornats a casa, el grup va continuar amb 

___________ 

2
 Jaume Gual. Montaura, núm. 22. 
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el nom internacional de "Mallorca Boys". 

Una vegada jubilat va tocar tot sol per hotels i places en revetlles popu-

lars, també tocava molt el piano i escrivia i componia amb l’ordinador. 

1950-1954. Mn. Bartomeu Nadal. Últim organista beneficiat. 

1954-1990. Manuel Vitaller Felipe. 

1991. Magdalena Arrom i Tomeu Ripoll. 

Magdalena Arrom Florit (Costitx, 1939). 

Va estudiar piano al Conservatori de Palma i obtingué el títol Professio-

nal. Des que va acabar els estudis s'ha dedicat a la docència del piano, 

primer a Inca i després a Mancor on passà a viure ara fa 35 anys. 

Fou l’organista de Sant Domingo d'Inca i cantant de l’Harpa. Actualment 

és membre de la Coral AA.BB de Lluc i del Cor de Mancor que, eventu-

alment, acompanya amb l’orgue. 

Tomeu Ripoll Pou ( Mancor, 1949). 

Formació musical al Seminari Diocesà, segons la Ratio Studiorum de 

l’època que incloïa 5 cursos de solfeig, tres de cant gregorià i tres de pia-

no. Va assistir a classes de piano amb Mn. Joan Ferrer (antic organista de 

Mancor) i d'orgue amb Mn. Antoni Matheu. Fou organista del Seminari i 

membre de l’Schola Cantorum de la mateixa institució. 

Mai no ha deixat el contacte amb la música: cantaire de la Coral AA.BB 

de Lluc (1981-1995), de la Schola Cantorum de Mallorca tot el temps 

que va existir. Des de1996 fins al dia d'avui és membre de l’Schola Gre-

goriana, música per la qual té un especial predilecció. Va refundar el Cor 

Parroquial de St. Maria Major d'Inca amb el mancorí Jaume Gual el 1991 

i n'és l’organista des d'aleshores. Igualment, és l’organista de Mancor des 

de la mort de D. Manuel (1991). Actualment és director de l’Schola Can-

torum dels Amics del Seminari. 

Escolania 

Des de l’arribada del primer beneficiat de l’orgue el 1932 fins al canvi de 

destí del tercer i últim, hi va haver un grup de nins i homes que cantaven 

en el cor i un de dones que ho feien a baix, en els bancs centrals. 

Mn. Joan Ferrer a partir de 1932 cuidà dels següents escolans: Joan Va-

llori, Joan Pou, Joan Bonafé, Joan Fontanet, Biel Reynés, Felip Reynés, 
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Bernat Martorell, Tomeu Pou, Joan Amer, Toni Vicens i Simó Martorell. 

Mn. Miquel Bonafé el 1943 es va fer càrrec de l’escolania: Tomeu Bo-

nafé, Baltasar Mora, Montserrat Fontanet, Biel Pou, Biel Mairata, 

Jano Mateu, Miquel Pericàs i Pep Alorda. 

El 1948 va morir D. Miquel i el jovenet Miquel Pericàs cuidà de l’orgue i 

dels cants. 

El 1950 s'incorporà al benefici de l’orgue Mn. Bartomeu Nadal i els nins 

cantadors eren: Jaume Mora, Macià Colom, Mateu Moranta, Jaume 

Gual i Guillem Martorell. 

Durant tots aquests anys l’amo en Martorell cantava al cor amb els nins 

i a baix, als bancs centrals algunes dones no faltaven mai per cantar: les 

dues Garroveres, Catalina Pericàs, Catalina Pizà i na Joana Reynés, 

en aquell temps molt nina. 

D. Manuel fou l’organista des de 1954 fins que va morir el 1991. Durant 

aquests anys també se'n cuidava de fer cantar els nins a les celebracions 

litúrgiques, preparava les sibil·les i va incorporar al repertori les noves 

tendències sorgides de l’esperit del Concili Vaticà II. D. Manuel va ser 

mestre de l’Escola Unitària de Nins, la qual cosa afavorí una nodrida 

presència a l’escolania d'aquests anys: Tolo Mora, Jaume Fontanet, 

Tomàs Fontanet...   

Quan D. Manuel va perdre el contacte amb l’escola, la música a 

l’església es va mantenir amb la presència de l’organista i algunes dones 

que serien l’embrió del futur Cor Parroquial: Catalina Gual, Joana 

Reynés, Maria Mateu, Maria Moranta, Paca Horrach, Margalida 

Ripoll, Maria Antònia Ferrer i, ocasionalment, Magdalena Grau. 

El cant de la Sibil·la 

Mancor, com la resta de l’Illa, ha mantingut fidelitat al Cant de la Sibil·la 

en el transcurs del temps. Els mancorins que ja tenim anys llargs no en-

tendríem una nit de Nadal sense la Sibil·la. Fins a 1980 el cant fou inter-

pretat per nins i el nom documentat més antic és de 1930, Miquel Bonafé, 

futur capellà-organista de Mancor. A partir d'aquesta data coneixem una 

extensa nòmina de les "sibil·les" mancorines: 

1930-1940. Miquel Bonafé, Joan Bonafé, Felip Reynés, Joan Pizà i 
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Miquel Pericàs. 

1940-1950. Tomeu Bonafé, Biel Pou, Montserrat Fontanet, Baltasar 

Mora, Jano Mateu, Jaume Mora, Macià Colom i Mateu Moranta. 

1950-1960. Mateu Moranta, Jaume Gual i Guillem Martorell. 

1960-1970. Guillem Martorell, Miquel Martorell i Tomeu Mora. 

1970-1980. Tomeu Mora, Miquel Mora i Jaume Martorell. 

1980-1990. Cati Suau, Cati Mateu, Teresa Casillas i Antònia Reus. 

1990-2000. Antònia Reus, Catalina Gual, Pere Perelló i Margalida 

Rotger. 

2000-2010. Margalida Rotger, Victòria Martorell, Magdalena Grau, 

Antònia Martorell. 

2010-2018. Margalida Rotger, Marita Bonafé i Maite Mora. 

Cor Parroquial 

Jaume Gual i Tomeu Ripoll, mancorins que resideixen a Inca, assumei-

xen les tasques de director i organista juntament amb Magdalena Ar-

rom, respectivament, del Cor Parroquial que es creà a partir de l’any 

1992. Des de llavors, el Cor es manté amb anades i vingudes. Des de 

l’inici assaja setmanalment i actua en totes les celebracions cabdals de 

l’any litúrgic i en tots els funerals. Tradicionalment fa un concert de na-

dales i un per Sant Joan. Varen enregistrar un disc privat i ha actuat en 

algunes ocasions fora del poble. 

Des de la seva fundació fins a l’actualitat han passat pel Cor, a més de les 

ja mencionades a l’última etapa de D. Manuel: Joan Bonafé, Tomeu 

Mora, Maria Moranta Reynés, Marita Calafell, Margalida Carbo-

nell, Maria Martorell, Margalida Manera, Marita Bonafé, Margalida 

Fontanet, Fina Pou, Llorenç Martorell, Tomàs Fontanet, Joana Ma-

teu, Estrella Ruiz, Biel Llobera, Magdalena Arrom, Jaume Fontanet, 

Margalida Rotger, Antònia Alomar, Sor Magdalena Subirats, Balta-

sar Mora, Maite Mora, Joan Ramon, Macià Colom, Joan Gual, Aina 

Lucena, Toni Ripoll, Miquel Martorell, Guillem Martorell, Catalina 

Martorell, Xavier Pujades, Joana A. Bestard i Teresa Ripoll. 

Durant uns anys, i mentre el Cor s'estava formant i assajant setmanal-

ment, el Club d’Esplai s’Estel cantava a les misses "familiars" domini-
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cals quan era rector Mn. Tomeu Suau. S'acompanyaven amb guitarres i 

n'era la dirigent Magdalena Grau. 

Jaume Gual Mora (Mancor, 1943). 

De nin fou cantadoret de l’escolania de Mancor amb Mn. Bartomeu Na-

dal i hi va cantar la Sibil·la tres anys seguits quan ja era seminarista. 

Es va formar amb els estudis reglats de música propis de la institució: 

cinc anys d'estudi de solfeig, tres de cant gregorià i tres de piano. Al Se-

minari va ser cantaire de l’Schola Cantorum i de l’Schola Peregrina. Du-

rant els seus estudis de Teologia, i essent prefecte al Seminari Menor, fou 

professor de solfeig dels llatinistes. Essent vicari de sa Pobla en va dirigir 

el Cor Parroquial i la música de les funcions religioses (1967-1972). 

Des de petit i fins avui sempre ha estat un “dilettante” de la música que 

únicament va deixar deu anys (1972-1982). De 1982 al 2017 va ser can-

taire de la Coral AA.BB de Lluc i des de 1994 és membre de l’Schola 

Gregoriana i de l’Schola Cantorum dels Amics del Seminari des de la 

fundació el 2013. 

Va ser director del Cor Parroquial de St. Maria la Major d'Inca des de la 

seva refundació el 1991 fins al 2013 i actualment és, des del 1991, direc-

tor del Cor Parroquial de Mancor. 

Joan Gual (Mancor 1979). 

El 2005 entrà a formar part del Cor de Mancor i inicià estudis no reglats 

de solfeig i piano. Té una predilecció molt especial pels harmòniums tant 

pel so que els distingeix com pel seu mecanisme intern. N'ha adquirit 

diversos i n'ha restaurat quatre, entre ells, el Mannborg de Mancor de 

1932 de què feim ús de tant en tant i li tenim una certa estimació. 

Tomeu Mora Arrom (Mancor, 1954-2017). 

En Tolo és un exemple, com molts altres, que apareixen en aquest escrit, 

d'inclinació natural cap a la música, en aquest cas pel cant. De petit va 

formar part dels nins cantadors del Seminari de Mallorca, on va aprendre 

a llegir solfeig i hi va fer exercicis vocals, i de l’escolania de Mancor on 

va excel·lir per la nitidesa vocal. Repetides vegades, el vérem rematar les 

festes pujat a l’escenari cantant cançons de la seva joventut, sempre molt 

aplaudides. Va ser membre alguns anys del Cor Parroquial, on li confià-
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vem les parts solistes. El traspàs li sobrevigué massa aviat. 

Maite Mora Ferrer (Inca, 1974). 

Va iniciar els estudis de solfeig al Conservatori de Palma el 1982 i, des 

de llavors, mai no ha deixat la interpretació musical. Al conservatori va 

fer sis cursos de piano i tots els de llenguatge musical. La seva trajectòria 

musical es fonamenta bàsicament en la música coral: 

Cor del Conservatori de Palma, Cor de l’ETSA (Escola Enginyeria T. 

Ag.) de Lleida, Cor de la Universitat de Barcelona, Orfeó l’Harpa d'Inca, 

Coral Filarmonia. Actualment canta amb el Cor de Mancor i el Cor Aca-

dèmia. 

Té un record especial del seu pas pel Cor de la Federació de Corals i al-

tres experiències participatives que li han permès cantar peces punteres 

en la història del món coral i conèixer prestigiosos directors, entre els 

quals destaca Harry Christophers, director de l’emblemàtic "Sixteen 

Choir" anglès. 

A partir de 2013 comença a estudiar clarinet. Ha tocat a les bandes d'Ala-

ró i Selva i actualment és clarinetista de les bandes de Pollença i de Bi-

nissalem. 

Maria Moranta Fontanet (Mancor, 1943- 2011). 

Va passar per aquest món amb la música als llavis, que sense cap mena 

de formació ni educació vocal, feia delit escoltar-la. Vàrem assaborir la 

seva exquisida veu en el Cor Parroquial, col·laboradora necessària, entu-

siasta i solista, en moltes ocasions. L’entusiasme pel cant la feu sotmetre 

a exercicis de veu amb una dedicació i paciència extraordinàries, ja a la 

tardor de la vida, molt escurçada per l’hivern que la se'n va portar massa 

prest. 

Joana Reynés Reynés (Mancor, 1937). 

Na Joana ens diu que la seva vida ha estat sempre lligada a l’església de 

Mancor, sobretot amb el cant. Afegim que no només a l’església sinó a 

tota possible activitat musical de Mancor acordada al temps i costums: 

veim na Joana, nina, cantant amb les dones, situades al banc central del 

temple; veim na Joana tocant la bandúrria en la rondalla, ballant “jotes” i 

“boleros” en les manifestacions festives. La companyia de teatre que es 

va formar en la dècada de 1950 sempre acabava l’obra amb un recital de 
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cants interpretats per na Joana. És membre veterana de Cor de Mancor i 

és membre de la Coral dels AA.BB de Lluc. 

BANDA “SA MÚSICA” 

Pel que es dedueix dels testimonis consultats, a Mancor hi hagué una 

banda de música –“sa Música”– entre el 1928 i el 1943. La banda comp-

tava amb una vintena de músics, sota la direcció de Toni Mateu de Son 

Torrenet, que vivia a Inca, i el factòtum n'era l’amo “en Verano”. Res no 

sabem de la formació musical dels dirigents ni de la majoria dels instru-

mentistes. Assajaven els dimarts i els dijous, als damunts de can Bernat o 

a ca na Maria de can Guixa, davant son Simó. 

En començar el segon terç del segle XX la banda era integrada així: 

Director: Toni Mateu.  

Alma mater: Joan Sampol. 

Instrumentistes: Clarinet, Joan Sampol “Verano” i Simó Morro “Prim”; 

trompeta, Arnau Martí “Perdut” i Sebastià Mateu “ca sa Xorca”; trom-

bó, Tòfol París “Rotes”, Bernadí Mateu “Saig”, Toni Martorell “Sala-

pa”; saxòfon, Nicolau (selvatgí casat a ca sa Bunyolina); fiscorn, Joan 

Martorell “Clot d'en Gall”; tuba, Pedro Rotger “Xorquet”, Nofre Ros-

selló “Vic”; baix, Bernadí Mateu “Guixa”; plats, Tomeu Martí “Po-

llet”; redoble, Macià Colom; bombo, l’amo en Soler de Selva. 

La banda amenitzava els balls de carnaval i altres del costumari mancorí i 

sonava en les serenates de les Verges, processons de Setmana Santa i de 

l’Encontre, Santa Llúcia i Corpus. Durant uns anys –no hem pogut aclarir 

si fou en època republicana o franquista– la banda es va mig municipalit-

zar; per encàrrec de l’Ajuntament la banda participava en les verbenes de 

Sant Joan i molts diumenges a migdia feia una sonada davant l’actual cas 

Puput.  

BALL DE BOT (JOTES I BOLEROS) 

Del típic ball de jotes i boleros tenim antigues referències escrites i tes-

timonials transmeses oralment: una colla de xeremies i un rotlle de pare-

lles balladores és la imatge del record popular i coneixem programes de 

les festes de Sant Joan a partir de 1924 en què es parla de "bailes popula-

res". Sabem de l’existència secular d'un grup de balladores i balladors, 
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que sortien a rotlle espontàniament en festes assenyalades: Sant Joan, els 

dimarts de pasqua a Santa Llúcia, el dimecres del Cocó a Massanella....  

Així, a la memòria de tots són presents en Jaume Martorell “Rata”, 

l’amo “en Figueta”, na Catalina Pou o, molt més jove, na Joana Reynés 

“Gallineta”. A partir de 1940 va existir una certa organització docent; ens 

han arribat dèbils testimonis que venia un tal “Birro” de Selva que ense-

nyava els balls a una casa del carreró de darrera cas metge.  

Escola de Ball de Bot/Festa Pagesa
3
  

El 1980 neix l’Escola de Ball de Bot nodridora de l’agrupació de Festa 

Pagesa, de sonadors i balladors. La iniciativa provenia del –aleshores 

batle– Sr. Biel Pocoví. L’escola ha tengut sempre una estructura organit-

zativa sòlida fins al dia d'avui. 

L’escola va estar en mans de la Sra. Joana Rotger i la seva filla Sra. 

Catalina Vallori durant una trentena llarga d'anys. Actualment és mem-

bre de la Federació de Música i Ball, assaja al Casal de Cultura dos cops 

per setmana el grup de balladors i un cop balladors i sonadors. Assisteix 

a cursets de formació de la federació i a ballades populars de tot arreu. 

Des dels seus inicis a Mancor actua a les festes patronals de Mancor, al 

ball de l’oferta de l’ofici de Sant Joan, al pancaritat de la segona festa de 

Pasqua a Santa Llúcia i a la fira de l’Esclata-sang i de la Muntanya. 

Avui, Festa Pagesa continua viva i ben activa sota la presidència d'Antò-

nia Martorell Martí amb els següents components: 

Sonadors: Mateu Mir (baix), Joan Toni Jaume (percussió), Xavi Alba 

(guitarra), Teresa Ripoll (violí), Emili Vivas (flabiol), Jaume Sibole 

(bandúrria) i Fina Cànaves (guitarra). Han participat en qualque moment 

George Giri, Joana A. Bestard i Guillem Ribot. 

Balladors: Victòria Mir, Paula Gual, Joana Ma. Alba, Pep Frontera, 

Maria A. Coll, Lluïsa Martorell, Àngela Sansó, Pere Perelló, Antònia 

Bibiloni, Antònia Martorell, Maria Beltran, Sílvia Amer i Antònia 

Perelló. 

Mateu Mir Ribera (Palma, 1965). 

___________ 

3
 Informació facilitada per Antònia Martorell Martí, presidenta de Festa Pagesa. 
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Va assistir a dos cursos a classe de guitarra i el 1985 era baixista del grup 

"Fuerza Astral" (1985-1989), que va aconseguir cert renom amb actuaci-

ons a TVE1 i la doble participació al concurs "Pop-Rock". El 1989 enre-

gistraren un disc que va sonar molt als "40 Principales" de les Illes. "Fu-

erza Astral" va actuar per tota Mallorca. 

Va ser 2 anys baixista d’“Aires de Muntanya” de Selva i des de 1993 és 

membre dels sonadors de “Festa Pagesa” de Mancor, com instrumentista, 

contrabaix i baix acústic. 

Com que la vena musical mai defuig ara també està experimentant amb 

els dos germans Alba, Xavi i Miquel. S'anomenen “Fora nirvis”. 

Teresa Ripoll Martorell (Inca, 1977). 

Inicià els estudis de violí als 7 anys amb el mestre Bernat Pomar. El 2001 

obtengué el títol professional –instrument violí– al Conservatori de Pal-

ma. 

Va ser membre de l’Orquestra de Cambra Bernat Pomar, de la de Cambra 

del Conservatori de Palma i de la Jove Orquestra Simfònica de les Illes 

Balears. Així mateix, el 1997 participà en la gira pel nord de França amb 

l’European Youth Orchestra ROTARY Club amb concerts per Mantes la 

Jolie i la Normandia. 

Té el títol de capacitació per a l’ensenyament del mètode “El meu Violí” 

de Bernat Pomar, que li ha permès l’ensenyament a infants a partir de dos 

anys. Amb aquest sistema va ensenyar les primeres passes del violí a 

músics prestigiosos a nivell internacional, com el violinista Francisco 

García Fullana o el compositor Toni Mairata March. 

Ha participat com a professora en totes les edicions de les Colònies Mu-

sicals de la Granja Escola Jovent i fou membre fundador de l’associació 

“Col·lectiu El meu Violí”, organitzadora de les set trobades a Lluc de 

“Joves violinistes de la Mediterrània”. 

Durant dos cursos va impartir classes de violí a l’Escola de Música de 

Sant Josep Obrer i va participar el 2003, com a músic col·laborador, al 

taller orquestral infantil de la UIB. 

Com a professora d'Educació Secundària ha impartit classes de música a 

diversos instituts. 
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Tot i que la seva activitat musical se centra al violí, ha estat membre del 

Cor Parroquial de Santa Major d'Inca, de la Coral AA.BB de Lluc i del 

Cor de Mancor. 

Des del 1997 és membre de l’agrupació Festa Pagesa i des del 2004 for-

ma part de la Colla de Xeremiers d’Arrels. 

RONDALLA 

A la dècada dels 50 del segle passat es va crear una rondalla promoguda 

pel rector Mn. Jaume Bonet. N'era el mestre un tal D. Joaquin que venia 

de Palma pels assajos que es feien al local de l’Acció Catòlica. La ronda-

lla durà fins que pogué acudir el professor, no gaire anys, per altra banda, 

perquè era un senyor major. El mètode d'aprenentatge consistia en uns 

números que corresponien a cordes i pulsacions; no aprenien a llegir sol-

feig previ a l’instrument. A sales i armaris de domicilis mancorins dor-

men des de llavors bandúrries i llaüts de la Rondalla, i trompetes, bom-

bardins i fiscorns de la Banda. Actuaven a Santa Llúcia el dimarts de 

Pasqua i a la plaça per Sant Joan. 

Hem pogut arreplegar els següents membres d'aquesta Rondalla, molt 

lligada a l’església: 

Damiana Riera (bandúrria), Joana Reynés (bandúrria), Antònia Fiol 

(bandúrria), Paca Martorell (bandúrria), Margalida Martí (bandúrria), 

Jano Mateu (mandolina), Baltasar Mora (llaüt), Biel Pericàs (guitarra), 

Pep Amer, Miquel Colom i Antònia Mateu (guitarra). 

A l’entorn de la Rondalla i els mateixos anys va sorgir un grup de teatre 

de què encara es mantén viu el record de l’èxit de vàries representacions 

a Mancor i a fora poble. El final de l’acte intervenia la guitarra d'en Biel 

“Rialla” acompanyant la veu de na Joana “Gallineta”. 

GRUPS DE MÚSICA 

Cinc grups conformen el que ha donat de sí a Mancor la música moderna: 

EL VINO, EL LADRÓN, LOS 5 DEL VALLE, SEMON Y SU CON-

JUNTO, MITJA LLUNA i l’epígon, SOCIETAT ANÒNIMA i EN-

ROKATS. Per altra banda diversos mancorins formen o han format part 

de grups d’altres indrets.  

 

Família Alba 
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El Vino 

Traslladam un escrit de la publicació local periòdica “Nuestro Pueblo”, 

núm. 8 de març de 1946: 

“La Orquesta Sinfónica “El Vino” 

Gustosos damos cuenta a nuestros lectores de la constitución en Mancor 

de una interesante Orquesta. A base de instrumentos primitivos, el con-

junto, con pulcritud de ritmo, con pleno ajuste de las frases y cadencias 

musicales, con incomprensible maestria en la interpretación y acierto 

digno de todo elogio, después de unos cortos ensayos, ha dado exhibici-

ones en Caimari, Selva, Inca y Campanet, quedando estupefactos cuan-

tos la han oído. En Mancor dia 24 la hemos visto actuaren la plaza pú-

blica, y consideramos a los componentes Maestros y Músicos. Nuestra 

más cordial enhorabuena... El conjuto actúa bajo la experta batuta de 

Juan Reynés ( Gallineta); y está formada como sigue: Flauta: Miguel 

Pericàs (Bassonet); las Cañas: Juan Sampol (Vellut), Lorenzo Marto-

rell (Clot d'en Gall); Zambombas: Jorge Moranta (Cabà), Juan Martí 

(Cap Blanc); Bombo: Melchor Morro (Prim); Tamboril: Matias Colom; 

Litófono: Juan Alba (Taiades); Platillos: Bmé Martí (Pollet); Pandere-

ta: Miguel Pericàs A. (de sa Costa); Triángulo: Gabriel Grau (Conse-

ller); Tablillas de S. Lázaro: Gabriel Martorell (Tanqueta); Guitarra: 

Juan Martorell (Figueta); Esquilletas: Jaime Bonafé (Teulé); Campani-

llas: Bernardino Mateu (Figueta); El gran artista: Vicente Martorell ( 

Figueta)”. 

El Ladrón 

Fou un grupet –el nom prové d'una cançó molt popular a l’època i ells la 

cantaven sempre– d'aficionats, alguns dels quals amb estudis de música, 

que s'uniren per actuar a unes noces, la qual cosa seria l’inici d'una sèrie 

d'intervencions públiques durant uns tres anys, com ara, serenates per les 

verges, balls a cafès i jotes i boleros a sa plaça. El grup va coincidir amb 

el declivi de la Rondalla i alguns participaren als dos grups. Testimonis 

vius m'han informat del següents components: 

Biel Bonafé “Barraqueta” (veu), Biel Pou “Rialla” (veu i guitarra), Mi-

quel Martorell “Rata” (guitarra), Miquel Colom “Miquelet” (guitarra), 

Jordi Moranta “Escolana” (clarinet), Simó Martorell “Guixa” (trompe-
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ta), Macià Colom (redoble).  

En Miquel Colom més tard va continuar amb la guitarra i en va estudiar 

un parell d'anys, i va ser l’ànima de “Los 5 del Valle”. 

En Jordi Moranta havia estudiat 4 anys de clarinet amb D. Jaume Albertí, 

director de la banda d'Inca. 

Los 5 del Valle
4
  

La immensa proliferació de grups musicals a l’Illa durant els anys seixan-

ta del segle passat tengué ressò a Mancor amb l’aparició de “Los 5 del 

Valle”: Macià Colom (vocalista), Miquel Colom (guitarra), Pau Alba 

(baix), Nofre Alba (guitarra solista) i Arnau Mateu (bateria). Aquests 5 

jovenets sense cap preparació musical, excepte en Miquel que va anar a 

classe un any i mig, decidiren formar el grup i després d’unes poques 

classes decidiren començar a assajar. Sempre es reunien a can Miquel, 

que destacava en coneixements musicals i sempre va ser el cap del grup. 

El 1962 s’estrenaren a les festes de Sant Joan i iniciaren un periple d'ac-

tuacions a hotels, sales de festa i verbenes populars, que, amb èxits i al-

guns fracassos inicials, va durar fins a l’any 1970, quan es retiraren. D. 

Manuel Vitaller i D. José Ramón (amb qui s’anomenaven Semón y su 

Conjunto) s'incorporaren en diferents etapes al grup i, a més d'aportar el 

so dels teclats, augmentaren la qualitat interpretativa del grup.  

D. José Ramón era cec. Era un molt bon músic que tocava admirable-

ment acordeó i piano; vivia a Mancor i va ser professor d’alguns manco-

rins i assessor dels grups que es formaren a Mancor. 

Los 5 del Valle actuaren un any i mig seguit a la sala de festes El Cisne 

de Campanet. 

Mitja Lluna / Societat Anònima 

El 1980 tres jovenets inquiets per la música Bernat Mateu (bateria), 

Jaume Grau (guitarra) i Miquel Amengual (baix) visitaren D. José Ra-

món i li demanaren ajut i consell per formar un grup a què s'hi afegí el 

biniamer i cantant Pep Reus. Assajaven a can Grau, però mai no sortiren 

___________ 

4
 Jaume Gual. Montaura, núm. 104. 
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a rotlle. D'aquest nucli sorgiria MITJA LLUNA el 1983; de Mancor, 

però, només hi romania en Jaume. Degut a un canvi dels components, el 

grup canvià el nom: SOCIETAT ANÒNIMA en què en Jaume seguia 

essent l’únic mancorí. El 1990 el grup es desfé i SOCIETAT ANÒNIMA 

va continuar durant quatre anys amb components quasi tots mancorins: 

Xavier Alba (veu i guitarra), Guillem Ribot (bateria), Jaume Reynés 

(guitarra) i Joan Alba (baix). Als primers mesos d'assajos na Teresa 

Fontanet era la vocalista però no va arribar mai a cantar en públic; va 

participar una temporada, com a teclista, en Joan Castells. Versionaven 

temes de pop rock espanyol i tenien algunes cançons pròpies. Gravaren 

per a Ona Digital “Sa Padrina”, que fou èxit a la comarca. 

A partir de 2005 en Jaume Grau i en Pep Reus reprengueren el grup amb 

nous components professionals.  

Així fins al dia d'avui. Les seves actuacions més freqüents i conegudes 

són a Sart a Inca. 

Enrockats 

És el més fresc i jove que tenim. El grup gira entorn a dos mancorins, 

Jaume Grau Alemany i Joan M. Bestard, i altres músics de Campanet, 

sobretot. En Jaume va estudiar alguns anys de violí, saxòfon i llenguatge 

musical; l’instrument però a què està vinculat és la guitarra i de forma 

autodidacta. El 2013 s'estrenaren oficialment a les festes de Sant Joan. Es 

dediquen a versionar Pop Rock, Indie i Ska, nacional i internacional. 

En Jaume també fa actuacions solistes acompanyat de la seva guitarra 

amb una música més aleatòria, adaptada als seus gustos. 

COLLES DE XEREMIERS 

A Mancor sempre han acudit colles de xeremiers a les festes i en tenim 

documentació des de principis del S. XX. Els xeremiers però venien 

sempre de fora i no hem pogut trobar cap colla mancorina fins que varen 

aparèixer els actuals xeremiers, sorgits de l’associació “Arrels de la 

Vall”. 

Hem trobat un únic mancorí que sonava a la perfecció el flabiol i el tam-

borino. Es tracta de Jaume Gual (Jaumito), pastor de professió, que so-

nava els dos instruments i sobretot el flabiol quan guardava les ovelles. 
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Romanen testimonis que el sentien de Mancor, a cops, provinent de Sa 

Devesa. Això succeïa devers el 1935. El seu fill Jaume recorda els dos 

humils instruments, reposant molts anys per les golfes de ca seva. 

A la fira de “l’Esclata-sang i la Muntanya” del 2004 es presentaren en 

públic les colles de xeremiers mancorins
5
 que de la mà de Biel Varet, 

pobler, aleshores professor del col·legi de Mancor; havien après a sonar 

xeremies i tamborinos. Si fins aleshores mai no havien sonat xeremiers 

mancorins, des d'aleshores se’ns han fet presents a tots els actes populars.   

Aquests són els integrants de les nostres colles, passats i presents: Biel 

“Varet”, Bernadí “Confit”, Antònia Fontanet “d'es Pujol”, Margalida 

Perelló, Pere Gonyalons, Llorenç Mir de “can Quic”, Teresa Ripoll, 

Maria del Mar Saurina, Miquel “Calet”, Guillem Ribot, Cati Marto-

rell “Rata”, Marga “Polleta”, Pere “Gallineta”, Margalida M. Ramis, 

Pere Amer, Andrea Morro, Guillem Mateu, Pere Antoni Beltran, 

Aina Maria Suau, Joana A. Bestard, Maria A. Jaume. 

Joana Aina Bestard Suau (Mancor, 1991). 

S’inicià al violí als 4 anys amb la professora Teresa Ripoll. Membre de 

l’orquestra de cambra de Marratxí sota el mestratge de Bernat Pomar i 

del grup de violinistes “Musiké”, amb què va enregistrar una maqueta. 

Ambdues formacions han actuat a molts d'indrets mallorquins. 

Na Joana Aina va participar en les set edicions de la Trobada de Violinis-

tes de la Mediterrània, com també a les Colònies musicals de l’Escola 

Jovent de Palma. 

Després d’obtenir el títol Elemental de Violí al Conservatori de Palma, 

continuà els estudis de violí i percussió a l’Escola Municipal de Selva. 

Tocà a la banda de Selva durant quatre anys. Va ser membre dos anys 

seguits de la Simfònica de Binissalem. Posteriorment ha participat en la 

Colla de Tambors d'Arrels de la Vall, en la Valltukada de Mancor i en 

l’Escola de Percussió Bloco Ayan. 

MANCOR DE L’ART 

Fa uns anys que Mancor dedica una jornada a posar cara a l’art present a 

___________ 

5
 Informació facilitada pel pobler Biel “Varet”.  
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Mancor: “Mancor de l’Art”. Na Margalida Rotger en fou una de les 

principals promotores i una de les principals activitats n'és la música. 

Margalida Rotger Martorell (1987). 

Na Margalida manifestà l’afecció a la música des de ben petita: de nina i 

de joveneta va cantar la Sibil·la repetides vegades i, encara que ocasio-

nalment, col·labora amb el Cor Parroquial. Artísticament s'ha anat for-

mant a poc a poc i últimament ha deixat la docència per dedicar-se a 

l’estudi de la música. Enguany s”ha matriculat al segon curs de veu i jazz 

del Conservatori Superior de Palma. 

Als 19 anys comença els assajos amb un grup de pop-rock. S'anomenen 

“Volvox”. Duren 2 anys amb mitja dotzena de concerts. Als 21 anys can-

via de registre i neix “4L”: un grup de versions que durant 6 anys passen 

per verbenes, celebracions nupcials i en general allà on els criden. 

Als 24 anys deixa el grup i segueix el camí sola amb la guitarra acústica, 

o amb un o dos instrumentistes més, no sempre els mateixos. A partir 

d’ara és “Marga Rotger”: va experimentant diferents formes i estils, ba-

lades, rock anglès, pop anglès... fins i tot fa una incursió en el cant grego-

rià i polifonia antiga de què fa dues actuacions públiques amb membres 

de l’Schola Gregoriana de Mallorca. 

El 2015 deixa verbenes i hotels i inicia dos projectes que encara duren. 

S’engresca amb “O Veus”, un grup a capel·la que genera molta expecta-

ció i èxit, amb una qualitat interpretativa reconeguda de peces versiona-

des. Acudeixen a claustres, esglésies i teatres. El proper mes de gener 

publicaran un disc. 

Per altra banda, es dedica a la creació. Comença a desempolsar antigues 

cançons i en compon de noves. Aquí és on manifesta més íntimament la 

seva sensibilitat musical i on se sent més a gust damunt un escenari. Co-

mença els recitals sola però aviat forma un grupet, “Marga Rotger Quar-

tet”: participa al concurs “Sona 9” (Catalunya) i comencen els concerts 

per tota Mallorca, al “BAM” (Barcelona), a Prada (França) i a la Fira B. 

El grup enregistra una maqueta amb instruments afegits. El seu estil és un 

mixtura de pop-folck i swing. 

Na Marga ha presentat el disc amb arranjaments per a banda d' Emili 

Banda.    
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Fa sis mesos que ha iniciat un trio de jazz “Manajazz”, que es dedica a 

estàndards de jazz molt variat. 

COMPOSITORS  

Sens dubte la figura cabdal en música nascuda a Mancor és el P. Fran-

cesc Reynés, M.SS.CC. (Mancor 1898-La Real 1965).
6
 Sempre es va 

dedicar a l’estudi, ensenyament, interpretació i composició musicals. El 

1925 era mestre de capella i organista del santuari de Lluc. El 1926 es 

troba a Roma matriculat a l’Escola Superior de Música Sagrada, on assis-

teix a les classes dels mestres Casimiri, Refice i Ferretti; més endavant a 

Barcelona culminarà els estudis musicals amb el P. Massana. Tornat a 

l’Illa fa possible, ell entre altres, la construcció de l’orgue de Sant Bernat 

de la Real i el de Sant Gaietà. L’any 1929 estrenà el de la Real amb un 

concert, en què interpretà obres de Bach, Gulman i Vidor.  

Sens dubte allò que destaca del Pare Francesc Reynés són les seves 

obres, sobretot perquè les tenim. El mestre de capella i l’intèrpret d'orgue 

que fou ja no hi són i, si de cas, romanen en el record que s’esvaeix; en 

canvi el creador és present. Citam tota l’obra del P. Reynés: és l’única 

música que, fins ara, ha compost un mancorí, tot i que en aquests mo-

ments la joventut mancorina comença a brostar en aquest aspecte. 

L’obra del nostre compositor és tota ella vocal, unes per a una veu i d'al-

tres polifòniques: 

Corones d’Or, Goigs a S. Bernat de la Real, Virolai a la Mare de Déu de 

la font de Déu, Litaniae Lauretanae, Missionalis himnus, Unam petii, 

Ecce quam bonum, Salve Regina (tres peces diferents), Litaniae Sanctis-

simi Cordis Iesu, Non vos me elegits, Libera me, Domine.  

El P. Francesc Reynés, mancorí del carrer de Biniarroi, va morir al mo-

nestir de la Real, dia 13 de juliol de 1965. 

ACTIVITAT MUSICAL FORA DE LA VALL 

Volem donar a conèixer també persones mancorines o que han tengut una 

estreta relació amb el nostre poble. 

___________ 

6
 Vicenç Juan Rubí, “El Pare Francesc Reynés i Solivellas M. SS.CC. Pinzellada biogrà-

fica”. 1998 
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Rafel Moranta “Rafael del Valle” 

Músic autodidacta, ha passejat la seva veu i guitarra per carrers i llocs 

públics quasi sempre relacionats amb el turisme. L’hem vist moltes ve-

gades per televisió. No hi ha dubte que el seu nom artístic fa referència al 

seu origen. 

Fanny Moranta Martorell. 

Va estudiar 7 anys de piano al Conservatori de Palma, 2 anys d’orgue 

clàssic i 6 anys d’orgue electrònic, organitzats per la marca Yamaha.  

No va acabar la carrera per causes mèdiques.Ha estat professora d’orgue 

modern i de piano bàsic. 

Simó Martorell Mayol (Mancor 1931-Inca 2013)
7
 

Va rebre ensenyaments musicals de Mn. Joan Ferrer, quan era escolanet, 

i a Inca de D. Jaume Albertí, director de la banda. En Simó passà a viure 

a Inca i va tocar a la banda tota la vida: 53 anys. Els mancorins el tenim 

en el record tocant la trompeta pels carreres d'Inca. 

Pep Rotger Muntaner (Inca 1924 - Mancor 2009)
8
 

Es va introduir a la música de mà del Pare Tous, professor del col·legi S. 

Francesc, d'Inca, i va ser membre del cor del col·legi. A partir dels 8 anys 

va rebre classes de música de D. Bartomeu Oliver, aleshores director de 

la banda d'Inca. Als 11 anys ja sonava la trompeta a la banda i als 17 ja 

formava part d'un grupet de música “Oriental”. Llavors va tocar amb sa 

“Continental” que va tenir ressò. Més tard va néixer “Inca y su ritmo”, 

que es convertí en “Inca Jazz” de la qual naixeria “Brises de Jazz”, banda 

emblemàtica de l’època. Va passar per l’hotel Formentor amb en Miquel 

Pericàs. 

Va viure uns anys a Caracas (Veneçuela) on va tocar amb un grup ano-

menat los “Cinco Latinos”. 

Tornat a l’Illa es va reincorporar a la banda d'Inca fins a la jubilació. En 

aquesta segona etapa tocava els platets. 

 

___________ 

7
 Jaume Gual. Montaura, núm. 81. 

8
 Jaume Gual. Montaura, núm. 24. 
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Toni Ripoll Frontera (Mancor 1932). 

Als tretze anys va a l’escola de la banda d'Inca que dirigeix D. Jaume 

Albertí qui el va iniciar en la trompa. Encara jovenet en Toni i en Pau 

Payeras (que es casaria amb la mancorina Pola Pocoví) decidiren formar 

un grup que va arribar a ser una banda d'una desena de components “sa 

Continental”, entre els quals hi havia Pep Rotger, i durant uns quatre 

anys tocaren cada diumenge al Novedades d'Inca i a revetlles de molts 

pobles. Després va actuar dos anys al Port de Pollença als locals de mo-

da: el Cactus, l’Iru i el Brises, molt freqüentats per la joventut mancorina 

dels 60 del s. XX. Per un canvi de residència familiar va viure a Lió 

(França) una vintena d’anys i durant tota l’estada va actuar sense aturar a 

les sales més prestigioses de la ciutat: “Broadway”, “Casino de Charbo-

nière”, “Palais d’Hivern”, “Maison Doréé” i “La Cigale”. Tornat a Ma-

llorca, s’instal·là a Palma i amb en Pau Payeras formaren un nou grup 

“Los Incas” i treballaren 16 anys a l’hotel Tobago. Mentrestant havia 

passat a viure a Mancor i va formar part dels músics del Parado de Selva. 

La música sempre li ha suposat una segona ocupació. La seva professió 

sempre ha estat lligada a l’embelliment de mobles. 

L’última activitat musical d’en Toni va ser cantar al Cor de Mancor, on 

encara acudeix en alguna ocasió. 

Miquel Alba Munar. Guitarrista. Ha participat en varis grups, entre d'al-

tres “No diguis Dois”, d'Inca. 

Nofre Alba Mairata. Saxofonista a la banda d'Inca. 

Joan T. Jaume Mairata. S'ha format en percussió. Amb el grup “Som 

dos” ha enregistrat dos discs en cançons pròpies, va ser membre de “4 L” 

i ara participa en els projectes de na Marga Rotger. 

Guillem Martorell. Clarinetista de la banda d'Inca. 

Jaume Martorell. Músic militar. 

Joan Martorell va tocar la tuba a la banda d'Inca. 

Llorenç Martorell va tocar el bombo a la banda d'Inca. 

Bernadí Mateu va tocar la tuba a la banda d'Inca. 

Simó Martorell. Músic militar; sonava la tuba. 

Maria Martorell cantadora del Cor de Mancor també és membre de la 
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Coral dels AA.BB de Lluc. 

Antònia Alomar ajuda al Cor de Mancor i ha cantat al Cor Parroquial de 

sa Pobla  i a la Coral dels AA.BB de Lluc. 

UN HIMNE A MANCOR 

Els nins i nines de l’escola de Mancor cantaven un himne “Glòria, glòria 

a Mancor”, de què ara sabem que s'escrigué a l’entorn de 1917.
9
 La lletra 

suposam que és de la mestra Margalida Sintes i la música podem afirmar 

que fou composta per Mn. Arnau Mir, capellà de “cas Tinent” de Cai-

mari. 

Una casual troballa, el 1965, de la lletra i música de l’himne a un quadern 

d'escola de 1917, va possibilitar-ne la recuperació. Des d'aleshores 

l’himne es canta en totes les manifestacions populars. 

Fa uns anys el músic Mn. Vicenç Juan Rubí va elaborar un arranjament 

de l’himne amb acompanyament d'orgue. 

 

 

 

 

Músics mancorins 

d’avui amb alguna 

absència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

9
 Tomeu Ripoll. Montaura, núm. 72   

Tolo Mora 

Maria Moranta 
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Dirigents del Cor parroquial 

Família Alba 

Instrumentistes de  

Festa Pagesa 

Xeremiers 

de Mancor 

Família Reynés 
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BERNAT NADAL I CRESPÍ, PRIMER VICARI DE MANCOR DE 

LA VALL: senyors i clergues il·lustrats i reformadors durant el dar-

rer terç del segle XVIII 

Pere Fullana Puigserver, Universitat de les Illes Balears - GEDHE/IRIE 

Bernat Nadal Crespí inicià la seva trajectòria eclesiàstica com a vicari de 

Mancor de la Vall, el 1771. Aquest 2018, quan es compleixen dos-cents 

anys de la seva mort, pretenem recuperar un capítol essencial de la seva 

biografia. Durant sis anys, exercí aquest càrrec pastoral, en el marc de la 

renovació de la xarxa de vicaries promoguda pels bisbes reformistes, amb 

el suport de la noblesa local. Nadal mai més no tornà a exercir una tasca 

directa d’aquesta naturalesa. Un cop obtinguts els graus a la Universitat 

Literària de Mallorca, marxà a Madrid, on assumí diversos càrrecs primer 

a la Cort i després a la Nunciatura Apostòlica. Vinculat a la Col·legiata 

de San Isidro, de Madrid, va ser ordenat bisbe el 1794 i fou durant 22 

anys, bisbe de Mallorca. En aquesta intervenció aprofundirem 

l’experiència pastoral d’un clergue jove, amb aspiracions acadèmiques i 

amb unes relacions extraordinàries amb Jordi Abrí Descatlar, senyor de 

la Bossa d’Or i propietari de terres a la comarca de Mancor. 

Bernat Nadal, eclesiàstic: persistències i novetats en un sistema cleri-

cal de transició 

Bernat Nadal i Crespí és conegut sobretot en qualitat de bisbe de Mallor-

ca, en una conjuntura políticament i eclesiàsticament marcada per 

l’excepcionalitat.
1
 Les polítiques reformistes de Carles IV, primer; la 

convulsió social i política que provocà la Guerra del Francès a Mallorca 

–amb refugiats i militars–, i la convocatòria de les Corts de Cadis, des-

___________ 

1
 FURIO, A., Episcopologio de la Santa Iglesia de Mallorca, Imprenta de 

Juan Guasp, Palma, 1852, pàgs. 525-542; MATEU MAIRATA, Gabriel, 

Los Obispos de Mallorca, Editorial Cort, Mallorca 1985; XAMENA, Pere; RIE-

RA, Francesc, Història de l’Església a Mallorca, Editorial Moll, Mallorca 1986, pàg. 

265-283; GARCIA, Ramon, “Los Obispos de Mallorca (1778-1851): una aproximación 

prosopográfica”, a MARIN GELABERT, Miquel A. (editor), II Simpòsium d’Història 

social de la Religió. La beata Sor Francinaina de Sencelles, Mallorca 2001, pàg. 215-

252. 
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prés, marcaren el ritme social i pastoral del solleric Bernat Nadal, bisbe 

de Mallorca entre 1795 i 1818. 

Diversos estudis avalen la rellevància d’aquest episcopat, la majoria dels 

quals presentats en el marc de l’episcopologi mallorquí o de la història de 

l’Església. Comptam, així mateix, amb altres aportacions valuoses. Ens 

referim, en primer lloc, a aquelles que, seguint el mestratge de mossèn 

Josep Rullan, l’han estudiat des de Sóller,
2
 com ara Antoni Pons, Andreu 

Arbona o Josep Morell; altres l’han treballat des d’una perspectiva més 

general, com és el cas de Josep Nicolau Bauzà, Miquel Duran Pastor, 

Miquel Ferrer Flórez o José Luis Barrio Moyá.
3
 Últimament, la seva fi-

gura ha estat actualitzada amb nova documentació i des de perspectives 

molt concretes, com és el cas de l’aportació de Valentí Valenciano i un 

servidor arran de l’edició del Diccionario de Diputados Españoles.
4
 I de 

la convocatòria de les Jornades d’Estudis Històrics de la Seu, dedicats a 

Bernat Nadal en el marc del bicentenari de la Constitució de Cadis.
5
 

També es pot consultar en diccionaris, enciclopèdies i altres obres de 

caràcter general.
6
 

Només per totes aquestes aportacions ja ens adonam de la magnitud de la 

___________ 

2
 RULLAN MIR, J., Historia de Sóller en su relación con la general de Mallorca, Impr 

de Felipe Guasp y Vicens, Mallorca, 1876 2 vols. 
3
 NICOLAU BAUZÀ, Josep, “Un antic col·legial de la Sapiència: el Bisbe de Malloca, 

D. Bernat Nadal”, Comunicació. Revista del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca 

40-41 (1985), 47-65; DURAN PASTOR, Miquel, Bernat Nadal i Crespí. Un bisbe 

solleric que fou diputat a les Corts de Cadis, Biografies de Mallorquins 13, Ajuntament 

de Palma 1986; FERRER FLÓREZ, Miguel, “Las críticas al Obispo Nadal Crespí”, 

Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL) 847 (1993); BARRIO MOYÁ, 

J.L., Don Bernat Nadal i Crespí, obispo de Mallorca entre 1794 y 1818”, BSAL 59 

(2003) 359-364. VALENCIANO, Valentí; FULLANA, Pere, “Nadal Crespí, Bernardo”, 

Diccionario de Diputados Españoles, I (1810-1814).  
4
 VALENCIANO, Valentí; FULLANA, Pere, “Nadal Crespí, Bernardo”, Diccionario de 

Diputados Españoles, I (1810-1814).  
5
 FULLANA PUIGSERVER, Pere; GAMBÚS SAIZ, Mercè (coords), El bisbe Nadal i 

la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812, Publicacions de la 

Catedral de Mallorca (= Col·lecció Seu de Mallorca, 7), Mallorca, 2013. 
6
 En alguns casos les veus han estat actualitzades, com la Gran Enciclopèdia de Mallor-

ca o a VALENCIANO, Valentí; FULLANA, Pere, ÍD., “Bernat Nadal Crespí”, a 

DD.AA., Fills Il·lustres de Palma, Promomallorca-Diari de Balears, Ajuntament de 

Palma 2008, pàg. 334-337. 
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vida i obra d’aquest prevere i bisbe mallorquí, mentre percebem que es-

tam davant una figura que mereix una actualització en profunditat, atesa 

la rellevància i la transcendència de la seva obra, tant pel que fa al dis-

seny de la societat mallorquina moderna com en allò que afecta les inte-

rioritats i singularitats de la diòcesi de Mallorca. Ens trobam indubtable-

ment davant una figura que podríem denominar de primer nivell i de re-

ferència en la història política i religiosa del país, amb la qual cosa val la 

pena insistir en la influència que tingué la seva formació i les experiènci-

es pastorals en les posteriors pràctiques que liderà en la seva maduresa, 

especialment com a bisbe de la diòcesi de Mallorca. 

Com es pot constatar en les referències historiogràfiques esmentades, la 

figura de Nadal ha estat estudiada des de punts de vista diferents (eclesi-

àstic, polític, social i pedagògic), però a penes no s’han investigat les 

etapes prèvies al nomenament episcopal el 1794, tot i les referències que 

diferents autors han fet, la més rellevant de les quals avui seria l’obra de 

Gabriel Fiol, en relació a l’obra de Bernat Nadal a Mancor de la Vall.
7
 

Com a hipòtesi plantejam que el seu nomenament com a vicari de Man-

cor de la Vall, el 1771, obeïa a una estratègia dels seus protectors eclesi-

àstics i civils en temps del bisbe Francisco Garrido de la Vega (1763-

1772)
8
 i al costat de Jordi Abrí Descatlar, senyor de Massanella. La famí-

lia Abrí Descatlar apareix sempre liderant els projectes reformistes de 

Mancor i els localitzam també en els principals esdeveniments de la tra-

jectòria sacerdotal de Bernat Nadal i Crespí. 

En l’àmbit estructural, van ser anys especialment tensos a Mallorca, arran 

de la supressió de la Companyia de Jesús (1767) que Francisco Garrido 

___________ 

7
 FIOL MATEU, Gabriel, Monografia de l’església de Sant Joan Baptista de Mancor 

de la Vall, Consell Insular de Mallorca – Ajuntament de Mancor de la Vall – Govern de 

les Illes Balears [1988]. 
8
 Vegeu la valoració dels seus contemporanis sobre la seva actuació a Mallorca: Ora-

ción fúnebre en las honras y aniversario, que en 20 de enero de 1777 celebró el doctor 

D. Francisco Garrido dignidad de Maestro Escuela y Prebendado de la Santa Iglesia 

de Córdoba á su amado tío el Illmo Señor Don Francisco de la Vega … dixola Don 

Juan Josef de Segovia y Aguilar, Córdoba, 1777. 
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hagué de defensar i fer costat al rei Carles III,
9
 i de la divisió existent en 

la societat mallorquina entre lul·listes i antilul·listes. Nadal, que durant 

aquests anys s’estava formant a la Universitat, sembla que tenia una certa 

vocació a la docència i aspirava a situar-se entre l’elit eclesiàstica ma-

llorquina. Nadal s’estava preparant per manar, formava part d’aquella 

minoria al servei de la classe política i intel·lectual de l’Espanya prelibe-

ral que ben aviat prendria el comandament de la nova societat.
10

 Entenem 

que Nadal s’estava preparant per ser un intel·lectual orgànic i, de fet, la 

seva formació en lleis indica que ben aviat descobriria que per “fer carre-

ra” el camí més eficient i recte era el “dret”. 

Nascut a Sóller, Col·legial de la Sapiència i format a la Universitat 

Literària Lul·liana de Mallorca 

Bernat Nadal i Crespí nasqué en el si d’una família de menestrals de Só-

ller que tenia llogat un molí d’aigua. Va ser batiat a la parroquial de Só-

ller el 5 d’abril de 1745.
11

 Pels seus orígens socials, pertanyia a una nis-

saga modesta, formarà part d’aquell actiu de personatges de primer nivell 

del segle XVIII que ho devien tot a la gràcia del poder i als mèrits indivi-

duals. En el cas que ens ocupa, la historiografia tradicional i més recent 

fonamenten l’èxit professional de Nadal en els mèrits acadèmics, en la 

capacitat intel·lectual i en les seves habilitats pastorals. El relat sobre la 

infància de Nadal dibuixa un nin estudiós o amb habilitats per a l’estudi, 

encaminat a l’estament eclesiàstic. Encara desconeixem amb exactitud la 

seva formació entre els sis i els devuit anys, per bé que suposam que, 

inicialment, hauria estudiat en el Convent de Jesús, dels framenors de 

Sóller; als deu o onze anys passà a Palma, on hauria estudiat gramàtica, 

fins que s’hauria matriculat a la Universitat Literària de Mallorca, amb 

catorze o quinze anys. El seu nebot i secretari, Antoni Oliver Nadal, sortí 

___________ 

9
 MIRANDA, F.J., El fiscal fiscalizado. Una apología de los jesuitas contra Campoma-

nes. Estudio introductorio, transcripción y notas de Enrique Giménez López, Publica-

ciones de la Universidad de Alicante, 2013. 
10

 Sobre aquest context vegeu: CALVO MATURANA, A., Cuando manden los que 

obedecen. La clase política e intelectual de la España preliberal (1780-1808), Marcial 

Pons, Madrid, 2013. 
11

 Se suposa que degué néixer el mateix dia. La majoria de biografies afirmen que va 

néixer el 5 d’abril de 1745. 
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al pas d’algunes crítiques que, mort el bisbe, es feren al seu passat i des-

tacà la seva formació precoç i autodidacta:  

“a la edad de once años en que vino a esta capital á estudiar Retórica y 

Humanidades, fue el pasmo y la admiración de los hombres sabios, por-

qué a la sazón tenía ya mucha noticia de la historia eclesiástica y de la de 

España y Mallorca; estaba suficientemente instruido en la Aritmética y 

en los elementos de Algebra y Geometría, y tenía unos conocimientos 

más que regulares de la Geografía, Cronología y Astronomía; siendo lo 

más maravilloso que todo esto lo había aprendido el solo sin ayuda de 

maestros, porque en las escuelas y aulas á que concurrió hasta dicha 

edad, enseñaban solamente las primeras letras y la gramática latina”.
12

 

L’escola sempre va estar molt associada al compromís de Nadal. Potser 

perquè tenia plena consciència del que havia suposat per ell. El més no-

table, de bon començament, és que el jove Nadal partia amb una base 

sòlida de coneixements útils, com àlgebra i geometria. Segons els mèrits 

personals o currículum que ell mateix féu servir en el moment d’accedir a 

oposicions,
13

 confirma que amb devuit anys, és a dir, el 1763
14

 obtingué 

una beca al Col·legi de la Sapiència de Palma. Des del 20 de març de 

1763 i fins a 1771 va ser col·legial d’aquest Col·legi Major i rector de la 

dita institució en dues ocasions.
15

 Estudià a la Reial i Pontifícia Universi-

___________ 

12
 OLIVER NADAL, Antonio, Adición al elogio histórico del ilustrísimo señor D. Ber-

nardo Nadal y Crespí, Obispo de Mallorca, Impr Villalonga, Palma 1819, pàg. 1-2; 

MUNTANER GARCIA, Joan, Elojio histórico del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 

D. Bernardo Nadal y Crespí, Obispo de Mallorca, socio de mérito de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País, leido en la Junta Ordinaria que celebró el dia 2 de 

enero de 1819. Suplemento al Semanario Económico que publica la Real Sociedad 

Económica Mallorquina, Palma 16 enero 1819, pàg. 1. 
13

 Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, Leg. 3435. Nunciatura Apostólica de 

Madrid 1791. Expediente personal del abreviador Dn. Bernardo Nadal. 
14

 FURIÓ, Antoni, Episcopologio, 526: això hauria estat el 1761, i no el 1763 com afir-

men la majoria. 
15

 El Pontificio Colegio Luliano de Ntra Sra de la Sapiencia, Palma de Mallorca 1985, 

pàg. 47; RAMIS BARCELÓ, R. “Los col·legiales del Pontificio Colegio de la Sapiencia 

de Mallorca durante el siglo XVIII”, Obradoiro de Historia Moderna 23 (2014) 238-

257. 
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tat Lul·liana i Literària de Mallorca
16

 des del 1761, concretament Filoso-

fia Lul·liana amb el catedràtic Bartomeu Vert,
17

 i, amb denou anys, era 

batxiller en Filosofia (1764) i doctor i mestre en la matèria aquell mateix 

any de 1764. A continuació, estudià Teologia a la mateixa universitat, on 

obtingué el batxillerat i el doctorat el 28 de juny de 1765. Segons el seu 

currículum, ensenyà durant tres cursos acadèmics com a lector de Filoso-

fia a la mateixa Universitat Lul·liana de Mallorca (1767-70). Mentre 

exercia com a docent va ser ordenat prevere, el 23 de desembre de 1769; 

un any després oposità, sense èxit, a la canongia magistral de la Catedral 

de Mallorca (desembre de 1770 - març de 1771),
18

 i, poc després, obtin-

gué la vicaria de Mancor de la Vall (1771). Tenia només 26 anys quan 

oposità a la canongia magistral tot integrant un col·lectiu d’aspirants de 

prestigi reconegut en el món universitari i eclesiàstic. Tots els indicis 

apunten que hi havia una certa relació entre aquella convocatòria 

d’oposició i la seva elecció com a vicari in capite de Mancor. Tot i que 

de manera superficial poden semblar dos mons llunyans un de l’altre, hi 

ha indicis que apunten en una mateixa direcció. 

Ser clergue a Mallorca durant la segona meitat del segle XVIII 

Al voltant de 1770 la situació social a Mallorca no era fàcil per a ningú. 

Durant aquells anys s’extremà la vigilància davant el temor a possibles 

invasions. El bisbe Garrido de la Vega recomanava la defensa de la reli-

gió i de la pàtria espanyola i, en els seus escrits, justificava la necessitat 

d’implementar la militarització local. Al voltant de la ciutat de Palma es 

dugueren a terme polítiques de defensa que afectaren edificis religiosos 

___________ 

16
 Cf. RAMIS BARCELÓ, Rafel, “Sobre la denominación histórica de la Universidad 

de Mallorca: problemas institucionales e ideológicos en torno al lulismo”, en Cuadernos 

del Instituto Antonio de Nebrija 13/2 (2010), 248-263. 
17

 PUIGSERVER LLULL, Gerónimo, Biografía del Ilustrísimo y reverendísimo Señor 

Don Bernanrdo Nadal y Crespí, dignísimo Obispo de Mallorca, Imprenta de Juan Co-

lomar, Mallorca 1864, pàg. 6. 
18

 ACM, 01-10 ACA 051: Actes Capitulars 1769-1771, f. 180-180 v: relació de mèrits 

de Bernat Nadal. Oposità a la canongia magistral de la Catedral, que havia quedat va-

cant per defunció de Nicolau Femenies. En aquella convocatòria s’hi presentaren Bar-

tomeu Verd, Antoni Lladó, Antoni Vives, Pere Sard, Antoni Evinent, Bernardí Rosselló, 

Pere Torrendell, Antoni Nicolau Lobo, Ramon Serra, Jaume Mudoy i el mateix Nadal. 

El maig de 1771, Antoni N. Lobo, paborde de la Seu, obtingué la canongia. 
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d’una certa notabilitat, com ara els Caputxins, que hagueren d’enderrocar 

el seu convent extramurs i reconstruir-lo en el centre d’una urbs cada cop 

més amuntegada.  

Coneixem detalls de la vida eclesiàstica d’aquesta conjuntura com a con-

seqüència de la confrontació entre els diferents poders locals que, en el 

cas mallorquí, es visualitzava al voltant dels jesuïtes, el lul·lisme i la mo-

narquia. La sociologia del clergat mallorquí a mitjan segle XVIII restava 

per estudiar d’una forma detallada, precisament perquè es vivia un temps 

de consolidació del Seminari que, encara durant l’episcopat de Garrido 

només tenia capacitat per formar 24 seminaristes,
19

 mentre el col·legi de 

la Sapiència permetia l’accés a la formació superior fins a 12 joves que 

funcionaven segons uns estatuts i una forma de vida autònoma, seguint el 

model d’un Col·legi Major.
20

 

El bisbe Díaz de la Guerra, successor de Garrido, ha esdevingut el para-

digma d’aquella divisió i d’aquella conjuntura de tensió entre els dife-

rents poders eclesiàstics i civils, confrontacions que s’havien anat fent 

més complexes i opaques a mesura que avançava el XVIII i es consoli-

dava el model borbònic. Es tractava d’un sistema que exercia un ascen-

dent absolut sobre l’Església, i una estructura eclesiàstica que tenia una 

tendència a ocupar tots els espais, no només el culte. Durant aquests anys 

(1772-1777) d’episcopat de Díaz de la Guerra, Bernat Nadal tot just co-

mençava l’exercici del seu ministeri sacerdotal i es trobava finalitzant el 

seu període de formació universitària. Les polítiques del bisbe afectaren 

directament aquell entorn que Nadal havia viscut intensament perquè el 

bisbe, en el seu despotisme il·lustrat i eclesiàstic, unificà la Sapiència i el 

Seminari, i “obligó a trocar su sotana parda y beca encarnada por la de 

los seminaristas”. La Sapiència va ser víctima de les polítiques eclesiàsti-

ques del bisbe, conegudes a partir dels decrets antilul·listes però escas-

sament estudiat des dels equilibris de poder. El seu antecessor Llorenç 

___________ 

19
 Havia augmentat si tenim present que durant l’episcopat de Llorenç Despuig el nom-

bre de seminaristes era únicament de 18. AMENGUAL, Josep, Visites ad Limina (en 

prensa). 
20

 RAMIS BARCELÓ, R., “El Pontificio Colegio de la Sapiencia de Mallorca durante el 

siglo XVII: Constituciones y Colegiales”, Historia de la Educación. Revista Interuni-

versitaria 33 (2014) 167-192. 
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Despuig i ell mateix van ser destinats a altres diòcesis com a conseqüèn-

cia de les mesures desproporcionades i les conseqüències d’aquelles polí-

tiques eclesiàstiques que prenien algunes de les qüestions essencials pels 

poders de la conjuntura. 

Ser clergue en aquella Mallorca de la segona meitat del XVIII era sinò-

nim de ser especialista en el sagrat. S’entrava a l’estament en sintonia a 

la pertinença a una classe social (els fills de la pagesia i de la menestralia 

difícilment no podien accedir als mateixos privilegis als quals aspiraven 

els fills de la mà major, la burgesia en ascens i la noblesa). Hi havia ex-

cepcions i, probablement, Bernat Nadal és un d’aquests exemples, ben 

aviat com a conseqüència dels seus mèrits acadèmics i del suport social 

podria aspirar a alguna cosa més que a un simple benefici eclesiàstic per 

assegurar la seva subsistència. Els beneficiats no estudiaven, perquè no 

aspiraven a ocupar responsabilitats ni en l’estructura eclesiàstica ni en 

altres àmbits. En molts casos es tractava de candidats que s’ordenaven 

exclusivament per redimir la seva misèria, sense vocació i sense doctri-

na.
21

 Seguint la trajectòria acadèmica i formativa de Bernat Nadal, ben 

aviat ens adonam que destaca en els seus estudis i esdevé una d’aquelles 

selectíssimes personalitats que se separa de la tropa, del comú del clergat 

mancat de coneixement filosòfic, teològic i, fins i tot, humanístic. Nadal 

és un eclesiàstic reconegut i respectat en els cercles il·lustrats i entre els 

dirigents d’aquella societat en procés de canvi. 

Com i perquè se funda una vicaria a la segona meitat del segle XVIII 

a Mallorca?  

Durant aquests anys no varià el nombre de parròquies que constituïen la 

Diòcesi de Mallorca. Eren 5 o 6 parròquies a Palma des de l’Edat Mitjana 

(Santa Eulàlia, Sant Miquel, Santa Creu, Sant Nicolau i Sant Jaume, i 

durant alguns períodes l’Almudaina, a la Catedral); i 33 parròquies a la 

Part Forana. El 1784, comptava amb 543 preveres adscrits a aquestes 

parròquies, la qual cosa suposava un prevere per cada 192 habitants. 

___________ 

21
 BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R., “Edad contemporania: los hombres del altar 

(Aproximación al clero secular como grupo social)”, en Garcia Quintela, M.V. (ed), Las 

religiones en la historia de Galicia, Universidad de Santiago de Cmpostela, Santiago de 

Compostela, 1996, 183 
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Durant el segle XVIII, a Palma s’erigiren algunes vicaries in capite (Son 

Sardina 1721 i Santa Catalina 1791) i existien 41 capelles urbanes o se-

miurbanes. A la Part Forana també se n’havien constituït diverses durant 

els pontificats anteriors a Bernat Nadal (Lloseta 1711; Consell 1720; Son 

Servera 1755; Mancor 1771). Entre 1795 i 1818, com a mínim, Bernat 

Nadal n’erigí de noves a Orient (1796), Capdellà (1800), Randa (1800), 

Pina (1801), Biniamar (1804), sa Vileta (1804), Biniali i Caimari (1807), 

ses Salines (1809) i Galilea (1810).
22

 Aquestes noves demarcacions coin-

cidien amb una conjuntura de fort creixement demogràfic i de consolida-

ció de nuclis de població nous i també de construcció de temples nous. 

Només en el terme de Felanitx s’engrandí l’oratori de Cas Concos i es 

bastiren els nous de Son Mesquida i el port de Felanitx.
23

 Així mateix, 

Nadal tingué una cura especial per la higiene en les esglésies i, poc temps 

després, en la creació dels cementeris fora dels temples i llocs de culte. 

En qualsevol cas, els seus biògrafs destacaven que Nadal s’havia esforçat 

per millorar la infraestructura pastoral, no obstant “sabe Dios las dificul-

tades que hubo de superar, y las ocasiones que aprovechó su prudencia 

para la erección de tantas sufragáneas, apesar de la resistencia con que un 

sórdido interés se oponía á tan útiles desmembramientos. Mas, superán-

dolo todo su celo, desterraba la ignorancia tan perjudicial en materia de 

religión, aumentaba la piedad, fomentaba la frecuencia de Sacramentos, 

salvaba las almas y dilataba el rebaño de Dios”.
24

 

A través dels protocols de la Cúria Diocesana es detecta un moviment 

rellevant a les parròquies en tot allò que afecta el perfil dels responsables 

de la pastoral. Entre el 1795 i el 1808 es cobreixen sistemàticament i de 

forma immediata les vacants parroquials, primer amb el nomenament 

d’un ecònom afí al Bisbat i ràpidament amb l’oposició a la rectoria. 

L’estadística també manifesta que entre 1808 i 1816 a penes no hi hagué 

canvis, malgrat la restauració absolutista de 1814. Fins al 1817 pràctica-

ment no es cobriren novament les parròquies vacants. 

___________ 

22
 La informació que aporten en aquest apartat Joan Muntaner, Antoni Oliver, Jeroni 

Puigserver i altres és incompleta. La que oferim potser encara continua essent-ho. 
23

 XAMENA, Pere, Anys enrera. Felanitx 1560-1930, Felanitx 2000, pàg. 307, 315, 

318-319, 321 i 323. 
24

 PUIGSERVER LLULL, Gerónimo, Biografía, pàg. 12. 
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Bernat Nadal, vicari de Mancor, 1771-1776 

El 1771, havia estat fundada la vicaria in capite de Mancor, en bona part 

en una conjuntura d’una certa ascendència social en aquella contrada de 

la possessió de Massanella i dels seus propietaris.
25

 Els jardins, les cases i 

el conjunt monumental d’aquella finca palesen la rellevància d’aquest 

llinatge. Guillem Abrí Dezcatlar va ser el darrer senyor de la Bossa de 

l’Or, presidia el Consell de l’església de Mancor i va ser el promotor de 

la nova vicaria, erigida pel bisbe Francisco Garrido de la Vega.  

Per aquest exercici pastoral va ser elegit mossèn Bernat Nadal i Crespí. 

Aquest període de pastoral a la Part Forana apareix com una excepció, 

com un període extraordinari en el seu trajecte professional i en la seva 

carrera eclesiàstica. Com a hipòtesi, consideram que hi ha indicis que 

apunten a una certa vinculació de Bernat Nadal a la casa Descatlar, con-

cretament a Jordi Abrí Descatlar, el fill del qual va ser el primer marquès 

del Palmer, senyor de Massanella. Mentre exercia pastoralment a Man-

cor, el 1776 obtingué el batxillerat en Cànons i Lleis i el doctorat el 

1777.
26

 

A partir d’aquestes dades, el jove prevere Bernat Nadal Crespí apareix 

com a filòsof i teòleg amb projecció acadèmica; amb inquietuds pasto-

rals, i amb la intenció d’ascendir en l’escaló eclesiàstic, un objectiu cor-

rent entre els joves més brillants de l’època o entre aquells que pertanyi-

en a l’aristocràcia local, i per extensió entre aquells que treballaven al 

servei de la noblesa. Com a vicari de Mancor de la Vall, Nadal lluità per-

què es respectessin els drets que tenia en relació amb l’administració dels 

sagraments i les càrregues que pretenia mantenir el rector de Selva, que 

havia de gestionar un nombre elevat de beneficiats a la parròquia i no 

estava disposat a transferir certes prebendes que permetien la subsistència 

___________ 

25
 FIOL MATEU, Gabriel, Monografia de l’església de Sant Joan Baptista de Mancor 

de la Vall, Consell Insular de Mallorca – Ajuntament de Mancor de la Vall – Govern de 

les Illes Balears [1988].  
26

 PLANAS ROSSELLÓ, A.; RAMIS BARCELÓ, R., La facultat de leyes y cánones de 

la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca, Universidad Carlos III de Madrid, 

2011; CASSANYES ROIG, A.; RAMIS BARCELÓ, R., “Graduados en Leyes y Cáno-

nes en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca 1692-1831”, e-SLegal History 

Review, 16 (2013) 1-62 
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del clergat baix resident al municipi. Com se suposa, Nadal estava de pas 

per Mancor, segurament al servei dels Abrí Descatlar, els seus mentors. 

Havia opositat a canonge i segurament també ho hauria fet a alguna par-

ròquia si hagués sorgit l’ocasió. Després de sis anys com a vicari in capi-

te, a Mancor, se n’hauria anat a Madrid. A Mancor, va ser substituït per 

mossèn Bartomeu Bosch, antic col·legial de la Sapiència i més tard do-

mer de la Catedral.
27

 

Quan el 1769 el bisbe, Jordi Abrí-Descatlar i el rector Jaume Font de 

Selva pactaren les condicions de la nova vicaria de Mancor, el més bàsic 

era assegurar l’autonomia econòmica. Entre les deixes testamentàries, el 

compromís del Consell i la implicació del senyor de Massanella, aquella 

qüestió quedava totalment tancada. Òbviament existien recels per part del 

clergat de la parroquial de Selva, perquè perdien influència sobre Man-

cor, mentre guanyaven qualitat de vida els clergues de la contrada de 

Mancor que no havien de dependre tan directament d’un rector que vivia 

enfora i depenien d’un sistema de comunicació que dificultava l’entesa. 

No obstant l’entesa, les diferències entre la parròquia de Selva i la vicaria 

van ser constants, sobretot entre 1771 i 1773, Nadal i el Consell van ha-

ver de cercar procurador i apel·laren al procediment que havien fet altres 

vicaries de nova fundació com Lloseta o Santa Eugènia, per consolidar 

els beneficis i garantir els serveis religiosos de Mancor.
28

 

L’administració pastoral requeria reformes, la població superava les cinc-

centes ànimes i urgia disposar de serveis religiosos propis, sense necessi-

tat de desplaçar-se. En una conjuntura de creixement demogràfic i de 

reestructuració social, el control dels naixements a través del registre de 

baptisme encara pertanyia a l’Església. La pila baptismal representava 

l’entrada a la comunitat cristiana, però també era una eina de control so-

cial, en un moment que tots just els padrons municipals estan fent la seva 

aparició d’una forma més aviat tímida. 

___________ 

27
 MATEU AMENGUAL, Bernardino, Historia del pueblo de Mancor, Establecimiento 

tip. La Esperanza, Palma de Mallorca, 1914, pàg. 29-36; FIOL MATEU, Gabriel, Mo-

nografia, pàg. 64-66; Un resum de la seva gestió pastoral a Mancor: MUNTANER 

GARCIA, Joan, Elojio, pàg. 2-3. 
28

 FIOL MATEU, Gabriel, Monografia, pàgs. 64-65 
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El decret d’erecció de la vicaria (29 de juny de 1771) anà acompanyat de 

dos dies de festa amb el clergat nadiu de la contrada, alguns religiosos 

fills de Mancor i la predicació de les dues principals figures de la festa. 

El 29 predicà Mossèn Antoni Nicolau Lobo que acabava de guanyar les 

oposicions a Canonge Magistral de la Seu, i el 30, ho féu el nou vicari 

Mn. Bernat Nadal i Crespí que també havia participat d’aquella oposició. 

La trona de Mancor esdevingué el centre de la vida diocesana per un dia, 

amb el que havia estat elegit per predicar les principals solemnitats de la 

Seu. La presència de Lobo fa pensar que aquest clergue també tenia una 

relació amb els senyors de la contrada i que mantenia una estreta relació 

amb Nadal, tot i que havien “competit” per la mateixa canongia uns me-

sos abans. Mancor no era un indret perdut, sinó un lloc amb una signifi-

cació notable en el conjunt de la diòcesi i dels interessos d’un grup de 

nobles, entre els quals els senyors de la Bossa d’Or. Quan Bernat Nadal 

va ser nomenat bisbe de Mallorca, Guillem Abrí Descatlar, fill de Jordi, 

va ser l’encarregat de prendre possessió de la mitra, mentre Nadal encara 

es trobava a Madrid i estava negociant els protocols de la seva entrada 

solemne a la diòcesi de Mallorca.
29

 

Després de beneir la pila baptismal, durant la primera setmana ja comen-

çaren els llibres de registre de la vicaria. El primer batiat, registrat el 17 

de juliol de 1771 va ser Lluc Pons Vallori, que entre d’altres noms també 

portaria el de Ramon Llull. El mateix dia també es registrà el primer ma-

trimoni. 

Al marge de la gestió per consolidar l’estabilitat de la vicaria de Mancor, 

i de constatar que el 1777 l’autonomia estava consolidada, seria d’un 

gran interès disposar de fons per conèixer les novetats que introduí Na-

dal, per saber si hi experimentà alguns dels seus principis de renovació 

pastoral que després activà com a bisbe i per constatar quin va ser el seu 

compromís en relació a la formació (catequesi i escola, principalment). 

Conclusions 

Bernat Nadal i Crespí va ser el primer vicari in capite de Mancor, i en 

aquest sentit, la seva figura està associada a la posada en marxa d’una 

___________ 

29
 BARRIO MOYÁ, J.L., Don Bernat Nadal i Crespí, obispo de Mallorca entre 1794 y 

1818”, BSAL 59 (2003) 359-364. 
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infraestructura eclesiàstica –la vicaria de Mancor– ara ja emancipada de 

Selva i amb una sèrie de drets que li atorgava el dret eclesiàstic. Disposava 

d’allotjament propi a la localitat, tenia una esglesiola –coneguda com 

l’església vella–, però certament li tocà donar les primeres passes per enge-

gar el projecte de construcció d’un temple. Vint anys després, ja com a bisbe 

de Mallorca, segurament pogué consolidar aquell projecte que tot just inicià 

en precari el 1771. 

L’experiència pastoral a Mancor hauria repercutit molt directament en la 

idea que Nadal tenia de la diòcesi i en la necessitat de regenerar el mapa de 

les parròquies. Aquestes polítiques reformistes requerien una certa fortalesa 

i un compromís potent per part dels bisbes del començament del segle XIX. 

Entre 1795 i 1810, bisbes i rectors tenien una visió diferent i sovint enfron-

tada respecte als drets eclesiàstics i la seva aplicació concreta. Nadal pogué 

crear vicaries perquè venia d’una experiència a Selva i a Mancor que avala-

va el seu punt de vista. També per aquesta via, el mateix bisbe s’hauria creat 

molts enemics. 

La vicaria apareix, doncs, com un camp d’experimentació pastoral, coneix 

les necessitats reals d’una petita població en una conjuntura de consolidació 

dels nuclis urbans. La zona de muntanya i del raiguer era especialment difi-

cultosa pels habitants de la contrada i calia facilitar el camí de la inclusió 

d’aquella població, construint millors camins, millorant la seguretat i oferint 

millors serveis. Els valors de la societat moderna i les conquestes dels re-

formistes també arriben a les zones rurals i, en aquests casos, l’Església hi 

tingué encara un paper substancial en la consolidació d’aquelles societats. 

Nadal tingué la fortuna de poder practicar a petita escala tot allò que en el 

seu horitzó personal hi apareixia com un camí innegociable. Des de la seva 

sortida de Mancor fins a la seva mort, la trajectòria de Bernat Nadal i Crespí 

tingué una certa excel·lència i el localitzam engegant projectes polítics i 

eclesials de certa volada. Mentrestant, sempre tingué un esment especial per 

la vicaria de Mancor i volgué fer-s’hi present en el marc de visites pastorals 

i d’actes significatius, com ara la festivitat del Corpus de 179530 i el 13 de 

juliol de 1800 hauria posat la primera pedra el nou temple projectat per fra 

Miquel de Petra i promogut pel seu oncle, el vicari Benet Vadell Serra.31 

___________ 

30
 FIOL MATEU, Gabriel, Monografia, pàg. 66. 

31
 FIOL MATEU, Gabriel, Monografia, pàg. 78-79. 
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BERNAT POU RIERA “DE CAN PASTORA” UN MANCORÍ 

OBLIDAT (MANCOR 1896-PARÍS 1956)  

Gabriel Pocoví Pou 

Introducció 

És molt curiós que un mancorí, que podria ser considerat un dels mallor-

quins que més renom va assolir dins el moviment llibertari en l’àmbit 

estatal, hagi romàs oblidat. 

Per això, he considerat convenient i necessari donar a conèixer la seva 

vida i les seves publicacions. Encara més, per tractar-se d’un germà de la 

meva mare, amb més sentiment familiar, he tirat endavant el que segueix 

i que podreu llegir. Sens dubte, vos n’adonareu de la vàlua d’aquesta 

persona. 

1. Dades biogràfiques 

Bernat Pou Riera va néixer dia 19 

d’abril de l’any 1896 a Mancor de la 

Vall (Mallorca), al carrer Nou nú-

mero 6, fill de Gabriel Pou Coll i 

Apol·lònia Riera Martorell. El seu 

pare va enviudar i tenia dues nines, 

es va tornar a casar i tengueren sis 

infants més, entre els quals, en Ber-

nat. La situació econòmica d’alesho-

res era molt precària en feina, ali-

ments, infraestructures de sanitat, 

escola, etc.  

A l’edat de set anys, l’any 1903, el 

seu pare el va enviar a viure a ca un 

oncle seu a Lió (Arpitània) on hi 

tenia un magatzem de vins. En aquesta ciutat, va estudiar en un col·legi 

de Lasalians on aconseguí ser el número u de la seva classe l’any 1904. 

El seu oncle Jaume estava tot satisfet de veure el progrés en els estudis 

del seu nebot, que va seguir els seus estudis fins als setze anys, fins que 
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va començar a fer feina al negoci familiar, que anava molt bé.
1
 L’oncle, 

Jaume Riera, es va casar amb Antònia Cifre de Pollença i tingueren qua-

tre fills. Tots varen estudiar i cap d’ells va seguir amb el negoci. Quasi 

cada any els fills majors venien a Mancor. 

La primera feina de Bernat Pou fou de 

cambrer
2
 i, aleshores, va conèixer el 

sindicalisme en què es va afiliar a la 

Confederació Nacional del Treball 

(CNT) i, d’aquesta manera, va començar 

la seva militància sindical.  

L’any 1916 fou expulsat de França per 

haver anat a una manifestació reivindi-

cant unes millors condicions de feina i 

millores salarials; al·legant que no tenia 

la nacionalitat francesa i no podia mani-

festar-se. Una vegada expulsat de Fran-

ça, Pou es va establir a Barcelona, on va 

obtenir feina a l’ajuntament d’aquella ciutat en el negociat del registre de 

documents. Aquests anys a Barcelona foren anys durs pel moviment 

anarcosindicalista, les vagues i el pistolerisme.
3
 Bernat Pou ja va destacar 

dins la CNT. L’any 1920 fou enviat com a representant dels anarquistes 

espanyols a l’encontre anarquista organitzat per la Unione Anarchica a 

Bolonya (Itàlia). En aquesta reunió va tenir l’oportunitat de conèixer fi-

gures importants de l’anarquisme mundial com Enrico Malatesta i Lucio 

Fabri.
4
 

Amb un escrit al seu pare i als germans i germanes, l’any 1912, els co-

mentava que ja no era aquell al·lot feliç que anava a passar uns dies amb 

la família a Mancor, es veia amb els amics de la infantesa, corria pels 

carrers del poble i per la finca que teníen a can Gallina. Esperava poder-

___________ 

1
 A la foto Bernat Pou està acompanyat del seu oncle el dia que va rebre un premi pels 

seus estudis. 
2
 A la foto, Bernat Pou vestit de cambrer. 

3
 La Protesta, Semanario de batalla, Barcelona 27 de maig de 1923. 

4
 Herranz, Albert. Revista “Sa Plaça”, núm. 165, maig de 2009, pàg. 36. 
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s’hi reunir prest a Mancor. Però l’expulsió de França va fer que quedàs a 

viure a Barcelona i que començàs una nova vida que el va dur a viure una 

vida difícil per la defensa dels treballadors. Amb la desfeta de la II Repú-

blica va passar a viure a l’exili i ja no va tornar mai a Espanya. 

2. La dictadura de Primo de Rivera 

L’any 1922 residia a Barcelona i començà a conviure amb la seva com-

panya, Elòdia Subirats, de Tortosa. Varen tenir dos fills, Llibert i Pepita. 

En Llibert, encara viu a Lió i té 94 anys.
5
  

El 1924 va ser nomenat secretari del Comitè Regional de la CNT catala-

na. En aquest moment es va veure obligat a fugir i a refugiar-se primer a 

França i després a Bèlgica. 

Bernat Pou va destacar en la lluita contra la Dictadura de Primo de Rive-

ra (1923–1930) i arran d’això, es va relacionar amb destacats dirigents 

sindicals i republicans com Ramon Franco, Àngel Samblancat o Alexan-

dre Sancho.
6
 

L’estiu de 1930, va ser nomenat secretari general de la Confederació Re-

gional del Treball de Catalunya (CRTC). El 29 de desembre del mateix 

any fou empresonat a la presó Model de Barcelona amb catorze persones 

més. L’acusaren de participar en les vagues que es produïen al sector de 

la construcció i per estar relacionat amb el fracassat intent d’insurrecció 

de Fermín i Galan. 

Les distintes conspiracions que els republicans i la CNT feren per derro-

car la dictadura estan explicades al llibre Un año de conspiración, antes 

de la república; del qual són autors el mateix Bernat Pou Riera i Jaume 

Rosquillas Magriñá.
7
  

Un parent meu que viu a Inca, amb una excursió a Montserrat (Barcelo-

na), un capvespre visitaren la Biblioteca, i preguntaren si tenien el llibre 

“Un año de conspiración antes de la república” el bibliotecari li va dema-

nar el D.N.I., i li va preguntar, “això de Pou té res a veure amb un man-

corí Bernat Pou Riera? El parent li va dir, el meu pare és d’Inca i la meva 

___________ 

5
 En Llibert m’ha proporcionat molta informació del seu pare. 

6
 Gran enciclopèdia de Mallorca, Tom. 14, pàg. 8. 

7
 Un año de conspiración, antes de la República. Ediciones Rojo y negro. 1933. 
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mare de Mancor, i en Bernat Pou Riera, és un oncle de la meva mare i 

germà del meu padrí Gabriel –digué el meu familiar– El bibliotecari li 

digué, aquí hi ha el llibre, nosaltres el cercàvem i no el trobàvem. Abans 

d’acabar l’estada al Monestir, el bibliotecari li va fer entrega d’una còpia, 

que jo guard a casa.   

Tot i la seva implicació en les lluites socials catalanes, Bernat Pou no va 

deixar de mantenir el contacte amb Mallorca ni amb el seu poble. Solia 

passar els estius a Mancor de la Vall, participava en les reunions políti-

ques del poble i tenia un estret contacte amb els llibertaris d’Inca, ciutat 

on l’anarquisme tenia una presència important. 

Bernat Pou era el major dels germans, estava molt pel seu pare i era un 

lluitador pels obrers, sempre li deia que feia massa feina sense descans ni 

seguretat de cap classe. També col·laborava de tant en tant al periòdic 

dels anarquistes mallorquins “Cultura Obrera”.   

3. La Segona República i la Guerra Civil 

Abans de la Guerra Civil, Bernat va venir a Mallorca en companyia de 

Ramón Franco, feren diversos mítings a Palma, a la plaça de toros d’Inca, 

a Selva i a Mancor –damunt on hi havia “Sa Botiga Nova”–, i anaren a 

sopar a casa del seu germà Gabriel i la seva germana Margalida, on hi 

havia la seva mare. El seu pare ja havia mort.
8
 En Ramon Franco, germà 

del dictador Francisco Franco, fou diputat per l’Esquerra Catalana a les 

eleccions constituents de la Segona República l’any 1931. Quan va co-

mençar la Guerra Civil, era un agregat de l’ambaixada espanyola a Was-

hington. Va retornar a Espanya i es posà al costat dels nacionals, va par-

ticipar en diverses accions de bombardeig contra la zona republicana, ja 

que s’havia girat la camisa. Segons conten, va morir quan anava a bom-

bardejar Menorca, des del Port de Pollença. 

Durant la segona República, Bernat Pou treballà a l’oficina de Propagan-

da de la CNT-FAI-FIJL i la Federació Ibèrica de Joventuts Llibertaris, 

responsabilitzant-se de la ràdio confederal barcelonina i dirigint el “Bu-

lletí de Propaganda” de la CNT-FAI. També ocupà el càrrec de secretari 

del Ministeri de Propaganda de la II República Espanyola. En aquests 

___________ 

8
 “CALIU”, revista de Mancor de la Vall, núm. 3 de 2008, pàg. 8. 
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anys milità en la Secció de Periodistes del Sindicat de Professions Libe-

rals de Barcelona de la CNT i en la Federació Anarquista Ibèrica (FAI).  

El 1938 fou nomenat cap tècnic de la secció de Premsa i Propaganda del 

Departament d’Instrucció Pública i Sanitat de la II República espanyola. 

Va ser l’encarregat de l’edició de fulletons, pasquins i altres elements 

propagandístics de la Confederació, en el departament de Federica Mont-

seny.  

També durant la Revolució i la Gerra Civil s’encarregà de diverses mis-

sions de propaganda. Rebia les delegacions que, des de l’estranger, veni-

en a conèixer la Revolució Social i la situació de la Guerra Civil. 

Entre d’altres, va atendre Pandit Nehru, el rebel hindú contra la domina-

ció britànica de l’Índia i futur president de la República de l’Índia; igual 

que ho seria molts d’anys després la seva filla Indira Ghandi. Impressio-

nat pel que va veure, Nehru va escriure un colpejador llibre amb el títol 

Spain! Why?
9
  

La fotografia fou 

feta el setembre de 

1936, a la terrassa 

de la casa de la 

CNT-FAI (Barce-

lona). 

D’esquerra a dreta 

tenim Martin Gu-

dell, lituà, as-

sessor d’assumptes internacionals de la CNT; Mariano R. Vázquez, se-

cretari general del Comitè Regional de la CNT de Catalunya; la seva 

companya Conchita; Feroze Ghandi, misser i espòs d’Indira Ghandi, que 

també surt a la fotografia i que era fill de Pandit Nehru, que surt al fons; 

més a la dreta hi ha en Bernat Pou. 

Pou va viatjar en diverses ocasions a l’estranger en distintes missions 

oficials en representació de les Milícies Antifeixistes 

 

___________ 

9
 Herranz, Albert. Revista “Sa Plaça”, núm. 165, maig de 2009, pàg. 37. 
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3.1 Lamberet, Jeanne, Renée, Ivonne
10

 

A finals de 1937, Renée Lamberet, anar-

quista i professora de geografia i història 

a Valenciennes, Amiens i París, va 

conèixer Bernat Pou, anarquista, sindica-

lista, actiu propagandístic, poliglota i 

bibliòfil. Lamberet seria la seva compa-

nya sentimental fins a la mort.  

Lamberet, durant la guerra i la revolució 

espanyola, va estudiar directament al-

guns dels seus aspectes, en particular els 

més vinculats al moviment anarcosindi-

calista, com foren les col·lectivitzacions 

d’Aragó i Catalunya i va col·laborar en diverses campanyes de propa-

ganda solidària.  

Després de la mort de Bernat Pou, Renée va continuar fidelment la rela-

ció amb el moviment espanyol en col·laboració en l’exili a França, va 

recollir multitud de documents i testimonis orals. La seva obra més cone-

guda és Cronologia i Bibliografia dels moviments obrers socialistes a 

Espanya, 1700-1939, que publicà la famosa editorial Ouvriéres a París el 

1953 –hi ha una nova versió feta per Luis Moreno Herrero, a Júcar, Ma-

drid, 1985–. Fou secretària de la nova versió de l’Associació Internacio-

nal dels Treballadors (AIT) durant els anys cinquanta. Quan va morir 

l’any 1980, va deixar diversos projectes inacabats, entre d’altres un Dic-

cionari de l’Anarquisme. Carlos M. Rama preparava una semblança que 

no va poder acabar per la seva mort prematura.   

3.2 L’exili Republicà
11

 

Amb la desfeta de 1939, Bernat Pou es va refugiar a França però com que 

havia estat expulsat l’any 1916, i conegut per les seves activitats revolu-

cionàries, va continuar el seu camí establint-se a Bèlgica. La seva com-

___________ 

10
 René Lambert, va conèixer a Bernat Pou a finals de 1937. 

11
 Herranz, Albert. Revista “Sa Plaça”, núm. 165, maig de 2009, pàg. 37. 
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panya Elòdia va tenir menys sort i va ser, com molts d’altres refugiats 

que fugien de l’exèrcit feixista, internada a un camp de concentració a 

Bordeus mentre que els seus fills varen ser acollits per la família de Jau-

me Riera a Lió i varen estudiar perquè no tenien edat per treballar. Lli-

bert va fer la carrera d’enginyer industrial i la seva germana Pepita, mes-

tre de l’ensenyança. Però amb la invasió alemanya de Bèlgica, Bernat es 

va veure obligat altra vegada a passar a França amb documentació falsa. 

Va residir il·legalment a Lot, a prop de Tolosa de Llenguadoc. 

Amb l’acabament de la II Guerra Mundial, Bernat Pou Riera emprengué 

de bell nou la seva activitat dins la CNT. Va ser subsecretari de l’AIT (la 

Internacional Anarcosindicalista) per a l’Europa occidental. Aquest càr-

rec li va permetre relacionar-se amb les distintes organitzacions sindicals 

que a Europa existien. La seva participació dins la Internacional va ser 

cabdal per a la seva realització durant la postguerra. Com a delegat parti-

cipà en els congressos de la CNT celebrats els anys 1945 i 1947.  

Va fer nombrosos mítings i conferències: Dijon, Carcassona, Tolosa 

(1947), Lavelent, St. Etiene (1946 i 1947), River de Ger (1946) i Sechili-

enne (1947.  

També es va dedicar a la investigació del moviment llibertari i va partici-

par en l’edició de dos volums sobre el moviment obrer, una cronologia i 

bibliografia del moviment obrer i social d’Espanya i en el tom III 

d’Histoire del Mouvement ouvrier, d’Edouard Dolléans. 

Amb problemes de salut, no va deixar mai d’investigar dins la història 

dels moviments socials i va deixar alguns treballs inacabats. 

Un any abans de la seva mort (1955) va organitzar a la Sala Lancry de 

París l’exposició més important sobre cartells i murals de la Guerra Civil 

Espanyola. 

Bernat Pou Riera, va morir el 4 de setembre de 1956 a París. El seu cos 

està enterrat a Brunoy.  

4. El seu llegat
12

 Segons Albert Herranz: “Una de les seves accions més 

importants és que va tenir la clarividència, enmig de la desfeta del bàn-

dol republicà, de recopilar i conservar tots els documents relatius a la 

___________ 

12
 Herranz, Albert. Revista “Sa Plaça”, núm. 165, maig de 2009, pàg. 37. 
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Revolució social i la CNT depositant-los a l’arxiu de l’Institut d’Història 

Social d’Amsterdam. Gràcies a aquesta salvaguarda avui tenim al nostre 

abast una font important d’informació”.  

Podem trobar la seva signa-

tura a diversos periòdics 

llibertaris com “Tierra y 

Libertad”, “El Productor”, 

“Cultura Obrera de Palma”, 

“Acción”, butlletí de la 

CNT-FAI –del qual va ser 

director durant la guerra–, 

CNT (Tolosa de Llengua-

doc, 1946), CNT (París, 

1948), “Cenit”, “Solidaritat Obrera” (París, 1953) i “Solidaritat Obrera” 

(Mèxic, 1956) entre d’altres. També dedicà els seus esforços a la traduc-

ció de textos del francès i va ser autor de diversos llibres, a part de 

l’abans esmentat, com Del algodón a la retama (Barcelona, Ministerio de 

Instrucción Pública y Sanidad, 1938), Realizaciones (Barcelona, La no-

che1938), Sangre de Tribus (Buenos Aires, 1939). Alguns d’ells els signà 

amb el pseudònim “R. Bernard.” 

5. Bernat Pou és alliberat 

Després d’aquesta sèrie de mítings organitzats per la Unió Anarquista 

(U.A.), el camarada Bernat Pou fou detingut a Perpinyà i va haver de 

purgar una condemna de tres mesos de presó per infracció de l’ordre 

d’expulsió de feia més de vint anys.  

És així com el Front Popular del govern francès va donar suport a la re-

volució espanyola. 

Vet ací la carta que Bernat Pou dirigí als seus companys per anunciar-los 

la seva alliberació:
13

 

“Companys; En el moment de trobar el camí de la llibertat, obert als 

meus sentiments anarquistes, us saludo i us demano que us mogueu pel 

triomf de la Revolució espanyola, com us heu mogut, per alliberar-me, 

___________ 

13
 “El Llibertari” de 10 d’agost de 1937, pàg. 3. 
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per treure’m d’aquest vell casal –presó de Perpinyà– el que em permet 

reincorporar-me amb els meus companys espanyols que lluiten amb en-

tusiasme per acabar per sempre amb l’opressió i la tirania del sistema 

capitalista. 

Un crit surt de la meva gola: Unió de germans i companys anarquistes; 

l’hora suprema que vivim ho exigeix. Firmat per, Bernat Pou”. 

6.- Escrits sobre Bernat Pou 

6.1 Bernat de can Pastora
14

 

Aquest escrit fa un poc de resum del que fou la vida de Bernat Pou, des 

del seu naixement fins a la seva mort a París el 4 de setembre de 1956. 

Molta gent al seu poble no coneixia la història del conegut militant anar-

cosindicalista que viatjant a molts de països del món era un mancorí.  

L’escrit és de Germinal Gatamoix en el qual es repeteixen moltes dades 

anteriors, només acabaré fent un poc de resum amb les paraules que 

Germinal diu: 

Bernat Pou recordat per molts de companys com a militant barceloní de 

la CNT mai va deixar de mantenir contacte amb els llibertaris mallor-

quins. Va participar de manera molt activa en la segona i tercera època 

de Cultura Obrera (1931-36) i la seva presència i influència dins el mo-

viment illenc és constant. Oblidat al seu poble, oblidat pels seus com-

panys, Bernat Pou mereix un recordatori i per això l’hem dut a les nos-

tres pàgines. 

6.2 La necessitat d’observar-nos al mirall, per Antoni Pallicer Ma-

teu
15

   

Ètica revolucionària i reflexions sobre les dificultats de l’anarquia.  

En el calendari que va editar “Cultura Obrera” l’any 2009, a la primera 

pàgina, hi trobam un text de l’anarquista de Mancor de la Vall, Bernat 

Pou que diu així: 

“Per una vagada coincidim amb Alexandre Dumas: “ Les idees són com 

les tatxes. Quan més es copegen més s’afirmen” (...). A l’igual que el 

___________ 

14
 “Cultura Obrera”, núm. 23, maig-juny 2008. 

15
 “Calendari de Cultura Obrera” de l’any 2009. 
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ferro imantat atreu el ferro, l’home conscient veu bons companys duts 

pel seu entusiasme caure en vici de la intolerància, això a més de ser 

perjudicial, barra la porta als que per la seva educació no han dirigit la 

Llibertat que propugna l’anarquia en contra de la que atorga l’Autoritat, 

sigui de qui sigui. 

L’individu, l’home, i com a tal, l’arquitecte de la futura societat, ha de 

sentir-se artista en l’ordre social igual que en el professional. Discutir 

sempre, analitzar molt, actuar amb tenacitat és el que ha de fer el que se 

sent orgullós de lluitar perquè la humanitat deixi de ser esclava d’un 

passat basat en la força, en contra del sentit radical o naturalesa que 

mai estableix privilegis”. 

Pallicer comenta a “Cultura Obrera”
16

 que no sap exactament quan Ber-

nat Pou va escriure aquest text, però afirma: “segur que fa molts anys si 

ens atenem a la data de naixement i mort del mancorí”. 

“La intolerància és, doncs, una actitud que, fins i tot, en els millors anys 

de l’anarquisme, l’autoeducació àcrata no ha pogut extirpar; i com podem 

comprovar en el dia d’avui és ben present, sobretot quan sorgeixen con-

flictes interns o problemes varis.  

Com podem educar els altres amb l’exemple, si nosaltres mateixos fre-

qüentment queiem en el vici de la societat que constantment denunciam? 

Entendre i conèixer bé la complexitat de la societat i dels individus que la 

formen ens ha de fer saber que no tot és blanc o negre. La discussió i el 

debat amb respecte són sempre bones medecines per enriquir-nos com a 

persones i com a subjectes polítics.  

Així mateix, germana de la intolerància és la violència... La violència 

política sempre ha de ser una eina d’autodefensa i proporcional a 

l’agressió rebuda. La violència engendra més violència i la història revo-

lucionària ens ensenya el perillós que és “jugar” amb ella”... Oblidar fets 

luctuosos clar que mai s’han d’oblidar, només faltaria, però perdonar.... 

La venjança pot ser legítima i necessària, però nosaltres, si som revoluci-

onaris de veres, hem d’anar amb molt de seny i cura si no volem caure en 

el clàssic i bíblic ull per ull i dent per dent”. 

___________ 

16
 “Cultura Obrera”, núm. 28, març-abril 2009. 
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L’escrit segueix.... però vegem-ne dos extractes que ens fa Pallicer:  

a) “Imposar idees, punts de vista o postures mai engendrarà “la persona 

nova” que la revolució llibertària persegueix”. 

b) “La responsabilitat, la maduresa i la feina ben feta s’han d’imposar a 

l’actual culte a la mediocritat i la precarietat. La gent ha d’entendre que 

nosaltres no jugam ni feim funambulisme vital, sinó que estam construint 

la foguera de la rebel·lió”. 

6.3 Vidas Rectas. Escrit de Germinal Esgleas al del diari de la CNT 

AIT
17

 

L’escrit que va fer Germinal Esgleas el setembre de 1956, quan va morir 

Bernat Pou diu el següent: 

“(...) I quan perdem un amic, un company, ho sentim en el més profund 

del nostre cor. Bernat Pou era, a més de company, un bon amic nostre. 

Un d’aquests amics sincers que no s’obliden fàcilment. 

Va néixer en Pou a Mallorca. El sol, l’aire, la mar, els elements de l’illa 

meravellosa contribuïren en part a emmotllar la seva figura exterior, a 

enriquir i tonificar el seu esperit. Amb el seu desig de recórrer món, de 

veure horitzons amplis, va deixar prest el seu poble. La seva joventut no 

fou mancada de turbulències, una joventut de sang calenta i que no es 

sotmet fàcilment a unes regles. La filosofia llibertària i els ferments ener-

gètics de la capital de l’anarquisme militant (Barcelona) calaren a fons en 

la seva ànima insubmisa. La flama no s’apagaria mai. Va il·luminar la 

seva vida però també fou torxa pels demés i l’acompanyà més enllà de la 

seva tomba. Les idees tenen això de màgic, de bell i de gran: projecten 

les vides per damunt de la vulgaritat i que són honrades i conseqüents, 

fan que brillin com un punt lluminós a l’Univers. 

En Bernat Pou, a poc a poc, va ésser un dels militants més destacats en 

les files de la Confederació Nacional del Treball de l’anarquisme hispà-

nic. 

___________ 

17
 El document me’l va aportar el fill Llibert de Bernat Pou, la darrera vagada que va 

venir a Mancor de la Vall. 

CNT, núm. 595, II Época, Toulouse 23 setembre 1956, pàg. 4. També a la revista 

“Montaura” núm. 18, pàg. 10. 
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Temperament rebel, actiu, estudiós a la vegada, aviat es distingí per les 

seves capacitats i la seva laboriositat. El vaig conèixer personalment du-

rant l’època de la Dictadura de Primo de Rivera. Va trobar refugi a Fran-

ça i a Bèlgica, va conèixer món i feu moltes amistats dels medis in-

tel·lectuals de l’anarquisme internacional. 

En Pou, enmig dels bombardejos, va pensar en salvar la documentació 

d’aquella gesta històrica que fou la Revolució Espanyola de juliol. Pas-

sats els anys fou un apassionat dels estudis històrics, dotat d’una extraor-

dinària memòria, una formiga treballadora de biblioteca. Va anar reunint, 

ajudat per una persona que va tenir predilecció pels estudis, uns dels ma-

terials més valuosos i més importants del sindicalisme revolucionari, 

l’Anarquisme Espanyol i la nostra Revolució. 

Pou, amb les seves relacions d’ordre internacional, fou conegut de mol-

tíssims militants de tots el països. Al front de la AIT a Europa Occiden-

tal, durant un llarg període de temps, va contribuir molt activament a 

reanimar l’obra de l’Associació Internacional de Treballadors. 

Una de les seves grans preocupacions, passió i il·luminació era deixar 

acabats els treballs de caire històric i sociològic. Malalt i tot va seguir 

estudiant i investigant, cercant detalls i dades, el que era exacte i precís, 

per tal d’oferir el treball al món i als seus companys. 

La seva era una d’aquelles vides que s’acaben prematurament. La in-

tel·ligència, el saber de Bernat Pou, la seva cultura, encara no havien 

donat el millor i el més madur del seu fruit. Sens dubte el millor de Pou 

haurà restat en l’anonimat en la lluita individual que, interessant-se en la 

vida de la Humanitat i de la Societat, en els moviments ideològics i soci-

als vivents, va tenir aquest home que no es tancà a les conveniències, 

prejudicis, arcaismes i injustícies, per superar l’existència humana i aixe-

car-la a un més alt nivell de perfecció i dignitat”. 

(Traduït al català per Jaume Gual Mora, per a la Revista “Montaura”). 

6.4 Escrit del seu fill Llibert a Biel i Maria, nebots de Bernat Pou
18

 

“Estimats Gabriel i Maria: 

En referència al meu pare, no puc dir-vos més del que sabeu i el que di-

uen els documents que vos adjunt.  

___________ 

18
 Documentació personal familiar 
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La història de la meva pròpia vida, de la meva 

mare i de la meva germana, no ha estat del 

més familiar com tots desitjam. En molt po-

ques ocasions, gairebé mai, no ens parlà del 

seus aspectes polítics, la majoria del temps ell 

el passava a París, a un xalet de Renné Lam-

beret a Brunoy, on va morir el 1956 i fou en-

terrat a una tomba edificada per Renné, on 

també ella, quan va morir, hi fou enterrada en 

el mateix cementiri de Brunoy. Durant la 

guerra i amb la invasió alemanya de Bèlgica, 

Bernat és obligat a passar a França amb do-

cumentació falsa. Va residir il·legalment a 

Lot (prop de Tolosa de Llenguadoc) i a Lió 

fou acollit a casa d’uns amics seus mallor-

quins al seu “Restaurant obrer”, l’amo era el 

Sr. Miquel Vanrell. A la casa només hi havia 

una habitació i hi va romandre amagat. La meva mare treballava al res-

taurant, des de que sortírem de la casa de l’oncle Jaume Riera on vàrem 

viure més d’un any. Tot això és una història de la qual se´n podria fer una 

pel·lícula dramàtica, ja en parlarem un dia si podem. 

Malgrat tot, tant la meva germana com jo, sempre hem considerat el nos-

tre pare com un bon home, que se sacrificà ell mateix per tota la família, 

per al bé de la Humanitat: cosa que nosaltres apreciam i valoram molt i 

del que ens sentim molt orgullosos. La meva mare, en pau descansi, fou 

la més perjudicada. 

Per tant no tenc molts d’informes ni documents només els que sabeu i els 

que vos envio. 

En aquesta documentació hi ha un escrit del meu pare, Bernat, de 1944 

en plena Guerra Mundial on destaca, una bomba que va esclatar destros-

sant la nostra casa i per sort tots sortírem il·lesos ja que estàvem a un 

refugi.    

Una abraçada i besades per a tots. Firmat: Llibert Pou”  

Llibert Pou, el seu fill   

l’any 1943 
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7. Escrits de condolences
19

  

Escrits a mà i a diferents periòdics:  

Confederación Nacional del Trabajo – C.N.T. de Lyon. 

Des de París – els seus amics Odette. 

De México, Dr. Marcos Pierrot. 

Els seus amics de Montreal, Canada. 

Carlos Rama “Voluntad de Montevideo”. 

Germinal Esgleas des de Toulouse.   

Pels companys de la Federació de Lyon, de Bèlgica, de Suïssa, entre 

d’altres. 

Carta de condolença de Federica Montseny. 

8. Conclusió 

Només em resta acabar el treball citant a Germinal Esgleas amb unes 

paraules que resumeixen la vida de Bernat Pou Riera: 

“Una de les seves grans preo-

cupacions, passió i il·lumi-nació 

era deixar acabats els treballs 

de caire històric i sociològic. 

Malalt i tot va seguir estudiant i 

investigant, cercant detalls i 

dades, el que era exacte i pre-

cís, per tal d’oferir el treball al 

món i als seus companys. 

La seva era una d’aquelles vi-

des que s’acaben prematura-

ment. La intel·ligència, el saber 

de Bernat Pou, la seva cultura, 

encara no havien donat el mi-

llor i el més madur del seu fruit. 

Sens dubte el millor de Pou 

___________ 

19
 Arxiu personal de Gabriel Pocoví Pou, dels documents aportats pel seu fill Llibert. 
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haurà restat en l’anonimat en la lluita individual que, interessant-se en 

la vida de la Humanitat i de la Societat, en els moviments ideològics i 

socials vivents, va tenir aquest home que no es tancà a les conveniències, 

prejudicis, arcaismes i injustícies, per superar l’existència humana i ai-

xecar-la a un més alt nivell de perfecció i dignitat”. 

SIGLES I ABREVIATURES 

AIT  Associació Internacional dels treballadors 

APMF  Arxiu Privat Informació facilitada per familiars i amics   

CNT  Confederació Nacional del Treball 

CNT AIT Associació Internacional de Treballadors de la CNT    

C.O.  Cultura Obrera 

CRTC  Confederació Regional del Treball de Catalunya 

FAI  Federació anarquista ibèrica 

FGALE Federació de Grups Anarquistes de Llengua Espanyola 

FIJL  Federació Ibèrica de Joventuts Llibertaris 

MLE  Moviment Llibertari Espanyol 

U.A  Unió Anarquista 
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ALGUNS TOPÒNIMS ANTICS DE MANCOR DE CARÀCTER 

OROGRÀFIC 

Mateu Morro 

   Sí com lo taur se’n va fuit pel desert 

   quan és sobrat per son semblant qui el força 

   ne torna mai fins ha cobrada força   

   per destruir aquell qui l’ha desert 

       Ausiàs March 

Els noms de llocs són importants perquè ens aporten informació dels 

llocs que denominen i a la vegada ens parlen també de les persones dels 

temps passats que hi han viscut i que han freqüentat aquests llocs. Això 

encara pren tot un altre sentit quan ens referim a noms antics, creats en 

èpoques en les quals es parlaven altres llengües o formes arcaiques de la 

llengua que han perviscut a través del temps amb els topònims, com a 

veritables relíquies lingüístiques. Mancor és un poble que en el seu terme 

conserva uns quants d’aquests noms antics, a vegades mals d’explicar i 

que, al llarg del temps han motivat diverses teories. En aquesta comuni-

cació m’he centrat en tres d’ells: Maçanella, Montaure i Serra Morena. 

Però abans d’entrar en matèria és necessari comentar quins són els ele-

ments de mètode que, interactuant entre ells, ens permeten explicar 

l’etimologia d’un topònim antic. Per analitzar i provar d’explicar un nom 

de lloc antic s’han de veure les formes documentades, tant en els textos 

escrits com en les fonts orals; s’ha d’analitzar el topònim des d’un punt 

de vista lingüístic per tal de veure’n la seva estructura i la seva evolució 

d’acord amb la fonètica històrica i del lèxic dels idiomes que hagin estat 

presents sobre el territori i hagin afectat la forma toponímica; s’ha 

d’estudiar si apareixen formes idèntiques o semblants (allò que coneixem 

com cognats) a altres llocs, tant en el domini lingüístic català com en els 

dominis lingüístics més acostats, sobretot en els de les llengües romàni-

ques i el basc, i, per últim, s’han de potejar els llocs, mirar-los i copsar-ne 

allò que sols sortint del despatx podrem conèixer. De tota manera, en el 

cas de les Balears, les formes escrites del segle XIII són indicatives, però 

tenen un paper relatiu, ja que degut al canvi sobtat d’idioma es produïren 
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transcripcions deformades, interpretacions errades i males comprensions 

dels escrivans. Si una determinada teoria etimològica explica lingüísti-

cament el topònim, es veu corroborada pels fets toponímics semblants, 

propers i llunyans i, a més, coincideix amb el que físicament és, o ens 

recorda el topònim, tendrà versemblança i es podrà considerar ben fona-

mentada. 

Tot i això, els topònims no tan sols són elements descriptius que tenen 

una relació directa de nominació d’allò que descriuen, sinó que, entre 

altres coses, sovint es constitueixen sobre mecanismes creatius del llen-

guatge com són la metàfora i la metonímia. La metàfora toponímica 

s’utilitza quan volem establir una comparança entre l’element denominat 

i un altre element semblant, de manera que aquest segon acaba esdeve-

nint el nom del primer. Com és ara, un puig que s’assembla a un ca pot 

prendre el nom de Puig de Ca o, simplement es Ca; una elevació que 

s’assembla a una embarcació es pot conèixer com es Puig de sa Galera o, 

simplement, com sa Galera; una elevació amb la part superior plana, tal-

ment una mola de molí, es pot anomenar sa Mola, i així successivament, 

ja que la metàfora és un dels mecanismes més fecunds per crear topò-

nims. També he de dir que a vegades topònims purament descriptius en 

el seu origen esdevenen incomprensibles, degut a que varen ser creats en 

altres moments de la història de la llengua, amb elements lèxics avui en 

desús, o que fins i tot es formaren quan es parlaven altres llengües en el 

territori. En aquest cas, l’anàlisi de topònims idèntics o semblants, antics 

i moderns, del nostre país o d’altres indrets, ens serà d’utilitat per poder 

plantejar hipòtesis explicatives. 

Dels tres topònims que he elegit, de dos d’ells (Maçanella i Serra More-

na) en tenia una opinió de partida que l’anàlisi m’ha confirmat, amb de-

talls més precisos. Montaure, en canvi, és un topònim que he escomès 

sense tenir-ne una opinió prèvia. L’estudi detallat m’ha duit a confirmar 

una de les hipòtesis possibles. Però mentre l’origen i l’etimologia dels 

tres mots és transparent, si més no d’acord amb la meva anàlisi, la data-

ció, és a dir saber quin va ser el moment en què aquests topònims es con-

formaren, és més problemàtica, no tant per a Maçanella com per a Mon-

taure i Serra Morena. 
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MAÇANELLA 

Situació 

El puig de Maçanella es veu des de mitja Mallorca, per això la seva fe-

somia no ens és estranya. Amb 1364 metres, antigament era conegut com 

el puig Major de Maçanella, el puig Major de Lluc o, simplement, com el 

puig Major, per oposició al puig Major de Son Torella. A la vegada és un 

dels topònims més emblemàtics de Mancor, tant pel puig com per 

l’important llogaret o grup de possessions que rebé aquest nom. 

Primera documentació i formes actuals 

El 1230 sembla que s’escriu Maizarella. En la forma Massarella apareix 

en el Còdex català del Llibre del Repartiment.
1
 Després el trobam en do-

cuments de 1240 i de1242, també amb la forma Massarella. El 1241 es 

registra la forma Massanarella. Molt aviat, però, i ja en el mateix segle 

XIII, es consolidà la forma escrita Massanella. Aquestes dades ens duen 

a la datació mossàrab del topònim, ja que una data tan primerenca ex-

pressa un ús anterior a la conquesta catalana. 

Explicacions del topònim 

El Diccionari Català-Valencià-Balear d’Alcover i Moll es va referir a 

Maçanella com a un derivat diminutiu de Maçana, que s’explica com el 

resultat del llatí MATTIÃNA ‘poma’.
2
 Coromines i Mascaró, en el pri-

mer volum de l’Onomasticon Cataloniae, tractaren el topònim a l’entrada 

Alcanella i esmentaren que Maçanella apareix en diverses fonts del segle 

XIII com Maçarella. És a partir d’aquesta vacil·lació r/n que Coromines 

suggerí una hipotètica dissimilació l-ll, donant, per una banda r-ll, i, per 

l’altra, n-ll. La forma primitiva, per tant, seria Massalella, amb l’element 

Massal- repetit en molts de topònims àrabs (Massalcoreig, Massanassa, 

Massalali, Massalari,,,) provinent de l’àrab manzal ‘hostal’. El segon 

element seria el nom aràbic de la divinitat, en la variant illeh, élleh, que 

apareix, segons Coromines, a noms com Fondeguilla, Fatarella, el me-

___________ 

1
 ROSSELLÓ, Ramon i ALBERTÍ, Jaume. Història de Selva. Selva: Ajuntament de 

Selva, 2003. P. 28-30. 
2
 ALCOVER, Antoni Maria i MOLL, Francesc de Borja. Diccionari Català Valencia 

Balear. Vol. 7. Palma: Editorial Moll, 1980. P. 99-100. 



I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE MANCOR DE LA VALL 

 

- 224 - 

 

norquí Macarella i algun altre. El nom de Déu hi figuraria amb caràcter 

ponderatiu o superlatiu, de manera que Manzal illeh significaria literal-

ment ‘l’hostal de Déu’, però en realitat significaria ‘hostal sublim, mag-

nífic’. Alcanella podria ser qala illah ‘el castell de déu’, amb dissimilació 

l-l > n-l.
3
 

Coromines a les entrades La Maçana, Maçanes, Maçanet i altres, de 

l’Onomasticon Cataloniae, no relaciona aquests topònims amb Maçane-

lla, partint de la premissa que havia demostrat que el nom maçana ‘po-

ma’ no era estrany al català, ja que a certes zones de Tarragona i de Llei-

da i, fins i tot, a Menorca com a nom d’una varietat de poma, el mot ma-

çana és viu. I a partir d’aquesta evidència, associà els topònims Maçana i 

consemblants a MALA MATTIANA ‘poma’, nom d’una casta de pomes 

creada per Caius Matius a Roma. El primer document castellà du mazana 

(1112), però a partir del segle XIV predomina manzana, amb propagació 

de la nasalitat. En portuguès s’ha conservat en la forma maçã ‘poma’ i en 

zones de Lleó i part de Zamora també mazá, com a l’occident d’Astúries 

i a Galícia. A tot l’Alt Aragó occidental i central mazanera ‘pomera’. En 

francès va existir pommes maciennes (1425). 

Antoni Maria Badia i Margarit el 1963 havia defensat una opinió diferent 

per a Maçana i els seus derivats, suposant que tots aquests noms eren 

orònims, és a dir, que tenien una significació d’accident del terreny. Ba-

dia, analitzant una trentena de llocs catalans ben documentats en textos 

medievals que es diuen Maçana, va veure que tots eren a la Catalunya 

Vella, zona on mai ha estat usat el mot maçana per ‘poma’. Va constatar 

que molts eren a prop de colls o es referien a llocs de relleu acusat, fet 

que el va dur a descartar l’explicació botànica. Badia esmenta textos clars 

com “in collo de Maçaneto” (965), “ipsa roca ubi dicitur Maçaneto” 

(878) , “de pogio Macanoso” (952), “et in ipso pugo de ipsa Maccana” 

(962) o “in collo de Massana” (1009). A més, els documents llatins dis-

tingeixen de manera precisa entre els pomers, POMARIOS, i el maçanet, 

MAÇANETO. A partir d’aquí, Badia vinculà el mot maça que veia dar-

rere d’aquests topònims a la idea de “fita”, “molló”, i a què s'hagués es-

___________ 

3
 COROMINES, Joan i MASCARÓ PASARIUS, Josep. Onomasticon Cataloniae. Vol. 

I. Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Caixa de Pensions “La Caixa”, 1989. P. 28-30. 
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tablert una associació metonímica en la qual la fita hauria acabat deno-

minant tot el terreny. També contemplà la possibilitat que el mot que hi 

havia darrere dels Maçana i Maçanet fos maça, en el sentit d’arma o ins-

trument. Per últim, també pensà si el nom de l’eina de picar, la maça o la 

maceta, hauria pogut acabar denominant les roques treballades amb ella.
4
 

L’interessant de l’aportació de Badia era que deixava bastant clar que 

Maçana i els seus derivats tenien una significació oronímica. 

Enric Moreu-Rey es va pronunciar en el mateix sentit que Badia el 1981, 

observant que després de situar en el mapa els diferents Maçana i Maça-

nes es comprova que els topònims estan situats en uns punts tan bessons 

que és forçat atribuir-los un sentit deslligat de la fruita (poma) o de 

l’arbre fruiter. Abans que Badia i Moreu-Rey, Josep Balari i Jovany, en 

unes notes inèdites anteriors a 1899, ja havia considerat aquest grup de 

topònims com a orònims.
5
 La tesi de Badia i Balari, però, no va convèn-

cer a molts de lingüistes, ja que, com hem vist, tant Joan Coromines com 

altres filòlegs persistiren en la teoria fitonímica. Aquest és el cas 

d’Álvaro Galmés de Fuentes, que en parlar de Maçanella insistí en la 

procedència de MALA MATIANA ‘poma’, cosa que per a ell assenyala-

ria un origen mossàrab front al català poma.
6
 Santiago Pérez Orozco 

també explica Llucmaçanes de Menorca com MATTIANAS ‘pomes’
7
 i 

Maçana de Campanet per MATTIANA,
8
 a la vegada que veu el nostre 

topònim de Maçanella com un diminutiu en -ELLU- de MATTIANA,
9
 és 

a dir, ‘la pometa’. 

 

___________ 

4
 BADIA i MARGARIT, Antoni Maria. Els noms de lloc catalans Maçana i afins, a la 

llum de la documentació llatina medieval. A: “Estudis de llatí medieval i de filologia 

romànica dedicats a la memòria de Lluís Nicolau d’Olwer”, “Estudis Romànics” 8-9 

(1961) 157-174. 
5
 MOREU-REY, Enric. Sobre els noms propis andorrans. “Butlletí Interior de la Socie-

tat d’Onomàstica” IV (1981) P. 18-19. 
6
 GALMÉS DE FUENTES, Álvaro. La toponimia mozárabe balear. “Revista de Filolo-

gía Románica” 21 (2004) 9-79. P. 60. 
7
 PÉREZ OROZCO, Santiago. La lengua de los baleáricos. Tesi doctoral. UNED, 2015. 

P. 224. 
8
 PÉREZ OROZCO, Santiago. Op. Cit., p. 284. 

9
 PÉREZ OROZCO, Santiago. Op. Cit., p. 203. 
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Cognats i formes semblants  

Maçanella i els topònims que presenten la mateixa arrel, no són en abso-

lut un element aïllat. A les Balears tenim l’antiga possessió de Maçana a 

la Vall de Sant Miquel de Campanet i a Menorca el llogaret de Llucma-

çanes, prop de Maó. A més, els topònims Maçana, Maçanes, Maçanet, 

Maçaners, Maçaneres, Maçanós... són freqüents a Catalunya i no són 

desconeguts al País Valencià, encara que hi són amb menor intensitat. 

Entre molts d’altres noms de lloc, tenim la Maçana a Andorra, Vall de 

Ribes, Anoia, Font-Rubí (Alt Penedès), Meià (Fontllonga), Rajadell (Pla 

de Bages), Sant Julià del Llor i Bonmatí (la Selva), Pinell de Solsonès, 

Coll de Nargó (Alt Urgell), Fígols i Alinyà (Alt Urgell) i Artesa de Segre 

(Noguera). També en els territoris de llengua catalana de l’Aragó: la Ma-

çana (Benavarri; Güel, Graus, i també a Bono, Montanui), Tossal de la 

Maçana (Cornudella de Valira (Ribagorça). Altres topònims són Coll de 

la Maçana (costa de l’Empordà, Solsonès i Barcelona), Riera de la Maça-

na (Vallespir), Grau de la Maçana (Argelers) i Torre de la Maçana (Sure-

da). La forma plural Maçanes la trobam a Saldes, Guingueta d’Ix, la Sel-

va, Aós i Marçà, entre molts altres llocs. També Torre de les Maçanes (la 

Marina). Els derivats són abundants: Maçanet de Cabrenys (Alt Empor-

dà), Maçanet de la Selva, Maçanet (Conca de Tremp), Maçanet (Vallma-

nya), Maçanet (Bocairent), Maçanós (Ripollès) i Maçaners (Navàs, 

Guardiola de Berguedà, Guixers, Baronia de Rialb...). 

Pel que fa a topònims amb el diminutiu -ell/-ella, trobam: Maçanells 

(Glorianes), Maçanell (Pacs del Penedès), el Maçanell (Queralbs, Ripo-

llès), Maçanell (Ribes de Freser), Torrent del Maçanell (Ribera 

d’Urgellet, Alt Urgell), Maçanell i sot de Maçanell (Muntanyola, Osona), 

Maçanells i Coll de Maçanell (Molló, Ripollès), Riu Maçanell (Ripollès), 

Torrent de Maçanells (Ripollès). I idèntics al nostre Maçanella trobam: 

Maçanelles i Bac de Maçanelles (Sant Joan les Fonts, Garrotxa), la Ma-

çanella (Senterada, Pallars Jussà), la Maçanella (Albanyà, Alt Empordà) i 

Maçanella (document de 1117 del Cartulari de Sant Cugat). Els llinatges 

Maçana, Maçanet, Maçaneda, Maçanes, Maçanell i Maçanella són abun-

dants a Catalunya.   
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A Aragó, ja fora del domini català, hi trobam Masanel (Graus), El Mazán 

(La Puebla de Valverde), La Mazana (Graus), Corral de Mazaneta (Fra-

ga), Mazanito (Jaca), Mazanera (Ejulve), Manzán (Ejea de los Caballe-

ros), Cerro de Manzanera (Manzanera), Coma Manzana (Bárcaibo), Font 

de las Mançanas (Sopeira), Cabezo Manzano (Fombuena), Manzanillo 

(La Peñas de Riglos) i altres, de significació oronímica, però amb un am-

pli predomini de les formes amb n a la primera síl·laba, com en castellà. 

A Cantàbria hi observam La Maza (Entrambasaguas), La Maza (Arre-

dondo), El Mazo (Ramales), El Mazo (Meruelo), El Mazo (Valdáliga), 

Sobremazas (Medio Cudeyo), Solamaza (Ampuero) i altres. Alberto 

González, en el seu llibre sobre la toponímia de Cantàbria, diu que, en 

general, els topònims del tipus maza s’apliquen a elevacions del terreny 

de forma allargada. N’esmenta diversos: El Mazo, Peña de la Maza i La 

Mazuela.
10

 A tota l’àrea castellana en detectam en molta abundància: 

Maza, Mazas, Mazo, Mazuelos, Mazanel, Manzan, Manzana, Manzane-

da, Manzanete, Peñón del Manzano, Loma de Manzanete, Alto del Man-

zano, etc. A Astúries hi ha Manzanea, Mazaneda, Manzaneda, Man-

zanéu, La Mazanal i altres topònims semblants. A Galícia la forma equi-

valent és Maceda, Macedo, Macedos, molt abundant. A Portugal també 

___________ 

10
 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Alberto. Toponímia mayor de Cantabria. Santander: 

Ediciones de Libreria Estudio, 1999. P. 249-250. 
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trobam Maceda, Macedo i Macedinho a partir de la paraula maçã ‘maça’. 

A Occitània el topònim torna ser molt viu: la Maça (Poilhes, la Salvetat), 

Puech de la Maça (Fouzilhon), Maçan (Belagarda e Adolins, Gasconha), 

Maçan (Biganos, Gasconha), Maçan (Mauguio), Maçana (Montpeller), 

Maçana (Sent Mitre dei Barris), la Maçana (Mormeiron, Provença), Font 

Maçana (Viàs, Llenguadoc), la Maçana (Montpeller), Maçanes (Sent 

Feliç de Palhièira), Maçanes (Sauset, Gard)), Maçanes (Someire, Llen-

guadoc), Maçanes (Gard), les Maçanes (Cogolin, Provença), les Maçanes 

(Montdragon, Provença), Maçaners (Vilanuèva d’Òlt, Guiana), Maçaners 

(Bòuvila, Agenès), Maçanaret (Sumena, Gard). Tot plegat, com en molts 

altres casos, la toponímia occitana té una forta semblança amb la catala-

na. 

A França les coses són una mica més diferents amb formes com: Masse 

(Borgonya), Massue (alta Normandia), Massan (Dompierre les Ormes, 

Borgonya), Massène (Borgonya), Massette, etc. 

A Itàlia, i en especial a les parles llombardes i piemonteses, tornam tro-

bar fortes identitats amb la nostra toponímia: Mazzanelle (Collarmele, 

Abruzzo), Mazzanella (Aldino, Trentino Alto, Adige, Sud Tirol), Petrella 

Massana (Toscana), La Massa, Massanere, Poggio di Massarella (Fucec-

chio, Toscana), Massarella (Marche), Massarella (Piemonte), Massare 

(Llombardia), Massanghela (Veneto), Massans (Friuli-Venezia Giulia) i 

altres formes com Mazzona, Mazzoni, Mazzone, Mazzola... També va 

ser popular en mossàrab (Massanit i Masaneto, Mansanales a Toledo). En 

mossàrab maça és “instrument de fusta per pegar cops”.
11

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

11
. SIMONET, Francisco Javier. Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los 

árabes. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Fontanet, 1888. P. 322. 
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Etimologia 

El topònim Maçanella té una significació oronímica. Es tracta del derivat 

diminutiu de maça que, segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, és 

una “arma antiga contundent, consistent en un bastó molt més gruixut 

d'un extrem que de l’altre, pel qual s'engrapa; cast. Maza” i “instrument 

compost d'una peça de fusta o d'altra matèria dura, massissa i relativa-

ment voluminosa, que per un cap té una prolongació més prima que ser-

veix de mànec o agafador; serveix per a diferents usos, principalment per 

a produir una pressió o percussió feixuga”. Maça, amb tota probabilitat, 

ve del llatí vulgar *MATTĔA, que sembla ser un derivat retrògrad del 

llatí MATTEOLA, que ha donat el català i occità maça (castellà maza, 

francès masse, italià i engandinès mazza, friulià matse, portuguès i gallec 

maçã/maza, etc.).  

*MATTĔA, segons Coromines, és d’ús comú a totes les èpoques i a tots 

els romanços d’occident. MATEOLA, però, sols apareix en Cató
12

 un 

parell de vegades, com el nom d’una maça per clavar una estaca.
13

 De 

*MATTĔA es formà el derivat *MATTEANA, ‘de maça, maçana’, que 

amb el sufix diminutiu -ell és l’origen de Maçanell i del seu femení Ma-

çanella. La relació metafòrica funciona en comparar cims de forma allar-

gada, en els quals la part superior no és completament plana, com seria 

una mola normal i corrent, sinó que té un extrem més elevat que l’altre. 

De fet, aquesta és la forma del cim del puig de Maçanella, ben compro-

vable en l’observació directa. 

Ens mancava constatar empíricament la proposta visitant Maçana, a la 

vall de Sant Miquel. En arribar a Maçana es comprova que la possessió 

està dominada per la cuculla de Maçana, elevació de 319 m que repeteix 

el mateix patró orogràfic de Maçanella en el sentit de tenir un cim aplanat 

i tombat cap a l’oest. 

___________ 

12
. ERNOUT, Alfred i MEILLET, Alf red. Dictionnaire Étimologyque de la langue 

latine. París, 2001. 

13
. COROMINES, J i PASCUAL, J. A. Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico. Madrid; Gredos, 1980. P. 893-894. Vegeu també COROMINES, Joan Dicci-

onari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial Edicions 

Catalanes i Caixa de Pensions “La Caixa”, 1985. p. 338-341. 
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Maçana amb la cuculla de Maçana al darrera 

Maçana i Maçanella, s’han de relacionar amb les dotzenes de Maçanes i 

Maçanelles de l’àrea catalana i amb les formes semblants a tota la topo-

nímia de la Romània Occidental, inclosa la d’arrel mossàrab. Cal descar-

tar per complet l’explicació àrab, no tan sols per la seva inversemblança 

evident des d’un punt de vista semàntic, sinó perquè no s'explicaria la 

massa imponent de topònims iguals o semblants del nord de Catalunya, 

d’Occitània, de la zona alpina i itàlica i d’altres indrets europeus que no 

tengueren gaire contacte amb l’islam. També s’ha de descartar 

l’explicació fitonímica en uns topònims tan vinculats a roques, colls, 

muntanyes i elevacions, a llocs on no hi ha pomeres ni pomes i, sovint, 

en àrees que no optaren per a denominar la fruita i el seu arbre, per la 

El puig de Maçanella 
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solució provinent de MALA MATTIANA. A més que la documentació 

medieval a l’àrea catalana separa clarament la significació dels POMA-

RES ‘pomars’ dels MAÇANETO i altres topònims semblants. Estam, per 

tant, davant un cas de metàfora oronímica degut a la comparació del puig 

amb la forma de la maça, arma i eina de treball, caracteritzada per tenir 

un cap més gruixat que l’altre. La grafia etimològica i recomanable seria 

Maçanella i no Massanella. 

MONTAURA 

Situació 

El puig o penyal de Montaura, de 340 metres, forma una elevació separa-

da del puig de Biniamar (440 metres) pel torrent de Biniatzent. El seu 

cim cau dins Mancor, però a prop hi ha l’entrada del terme de Selva que 

és Biniamar. A la seva esquerra queda Son Frau i Biniatzent, al davant el 

puig de sa Devesa i a la dreta el poble de Mancor. 

Primera documentació i formes actuals 

El 1285 apareix documentat Llorenç de Montaura, “Laurentius de Mun-

taura”, com a testimoni de l’acte d’elecció de síndics per fer sagrament i 

homenatge a Alfons III d’Aragó.
14

 

Explicacions 

Bernadí Mateu sostingué que una etimologia llatina MONS TAURI 

‘muntanya del bou’ estaria relacionada amb la possible utilització del 

paratge per al culte d’aquest animal, d’acord amb la troballa de les restes 

d’un temple i d’un bouet de bronze al peu de la penya a principis del se-

gle XVIII.
15

 Segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, Montaura és 

un penyal que hi ha en el terme de Sant Joan a Mallorca.
16

 Coromines i 

Mascaró, en el primer volum de l’Onomasticon, esmenten el document 

de 1285 i diuen que no hi ha raons per dir si la millor grafia és amb e o 

___________ 

14
 Actes de la elecció de sindichs de la ciutat y de les parròquies foranes per fer sagra-

ment y homenatge a n’Alfons III d’Aragó com a rey de Mallorca. BSAL IX (1901 i 

1902) 24. 
15

 Catàleg de patrimoni del terme municipal de Mancor. Cova de Montaura. 
16

. ALCOVER, Antoni Maria i MOLL, Francesc de Borja. Diccionari Català Valencià 

Balear. Vol. 7. Palma: Editorial Moll, 1980. P. 549. Aquesta afirmació és errònia. 
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amb a. Com que el nom no és analitzable en català el creuen mossàrab i 

llavors podria ser MONTÕRIUM que hauria deixat molta descendència a 

diversos països romànics (Montorge a Suïssa) i d’altres noms francesos 

tractats per Aebischer (BDC XXIII); el castellà Montoro; el portuguès 

Montouro i Montorro en el Principat (Sant Boi de Lluçanès). 

MONTÕRIUM passaria a Montoiro en mossàrab, però com que el dif-

tong ói és impronunciable en àrab, en uns llocs en feren au, com aquí, en 

d’altres u (Costur), en altres ue (Costuera, Costurera) tots del llatí vulgar 

CUSTÕRIA (clàssic CUSTÕDIA), en altres ui, d’on l’etimologia de 

Montuïri.
17

 Pérez Orozco, per la seva banda, relaciona Montau-

re/Montaura amb un nom de lloc Montàuri o Montaury, prop de Nimes, a 

Occitània.
18

 

Cognats i formes semblants  

No tots els topònims que relacion tenen relació etimològica amb Montau-

re, tan sols són formes semblants. A Castella i Andalusia hi ha diversos 

Montoro (Ecija, Cantalejo, Madrid, Gaucín, Càrtama, Villarluengo...). 

A Occitània, Montauron (Var, Provença), Montaure (Monistrol d’Allier, 

Alvèrnia), Montaure (Senta Anastasiá, Gard), Montaure (Castèlnáu e 

Valença), Montaurel (Complibat, Roergue de Guiana), Montaurel (Las 

Celas, Alvèrnia), Montaural (Allassac, Llemosí), Mantauret (Furçac, 

Llemosí), Montaurie (Sant Nazari dau Desert, Delfinat), Montaury (Ma-

san de l’Abadià, Vivarès, Ardecha), Montaur (Limbrasac. Arieja), Mon-

taury (Severac d’Aveyron, Roergue), Montaury (Boc, Provença), Mon-

taury (La Garda d’Aimar, Delfinat), Montaury (Nimes, Llenguadoc, 

Gard), Montauran (Nantiat, Llemosí), Montoron (Neschers, Alvèrnia). 

Puech de Taur (Montans). Segons alguns autors, molts d’aquests topò-

nims tenen relació amb la base preromana anterior al gal *TAUR- .
19

 

Segons Ernest Negre *TAUR- seria ‘muntanya’. 

___________ 

17
 COROMINES, Joan i MASCARÓ PASARIUS, Josep. Onomasticon Cataloniae. Vol. 

I. Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Caixa de Pensions “La Caixa”, 1989. P. 210. 
18

 PÉREZ OROZCO, Santiago. La lengua de los baleáricos. Tesi doctoral. UNED, 

2015. P. 279. 
19

 HAMLIN, Frank R. Les noms de lieux du departement de l’Herault. Nimes: La-

cour/Erditae Indagationes, 1988. 
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A França Montaure (Eure, Normandia), Montaure (Osmanville, Norman-

dia), Montauran (Vouvray-sur-Loir), 

A Itàlia, Montauro (Catanzaro, Calàbria), Montoro (Campània), Montau-

ro (Alberona, Puglia), Montauro (Salsomaggiore terme, Emilia Romag-

na), Montauro (Volturara appula, Puglia), Montaurigola (Montese, Emi-

lia Romagna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etimologia 

La meva proposta és que, en el cas del Montaura de Mancor, estam da-

vant un topònim format a partir de TAURUS ‘bou, brau, toro’. Des de 

l’edat mitjana toro, segons Coromines, ja és usual i predominant en cata-

là. Encara que en època arcaica hi havia també taur en qualque cas, i fins 

i tot tor, més catalanitzat. Coromines, ja és usual i predominant en català. 

Encara que en època arcaica hi havia també taur en qualque cas, i fins i 

tot tor, més catalanitzat. Coromines diu que la vacil·lació entre taur i tor 

en català medieval tal vegada seria com en occità taure i taur. En realitat, 

però, a taur, en fonètica catalana, correspondria tor i a taure li corres-

pondria tore, després assimilat a toro.
20

 

Es tracta de MONS TAURUS, nom creat en relació a l’estructura tauro-

morfa del penyal. La documentació primerenca del topònim fa pensar en 

___________ 

20
 COROMINES, Joan Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 

Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Caixa de Pensions “La Caixa”, 1988. p. 614-

616. 

Penyal de Montaura (Mancor) 

 

jgualm@gmail.com

jgualm@gmail.com
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un origen mossàrab. En català, la forma taur és poc freqüent i tan sols 

apareix en contextos d’influència occitana. Vista l’acusada personalitat 

de la forma de la penya, sembla descartable que es tracti d’un topònim 

occità introduït pels pobladors cristians. També s’ha de descartar qualse-

vol relació amb MONTÕRIUM o MONTUARIUM, que no tendria cap 

sentit identificador en una àrea envoltada de puigs, pujols i elevacions 

per tot arreu. D’altra banda, el polimorfisme Montuïri/Montaure seria 

incoherent des del punt de mira lingüístic. En tot cas, tot això resta inne-

cessari davant l’evident caràcter zoomorf del penyal. Hi hauria raons 

etimològiques per preferir la forma Montaure sobre Montaura. 

SERRA MORENA 

Situació 

Si quan som a les cases de Maçanella ens endinsam cap a Can Bajoca, 

seguint el curs del torrent des Corral Fals, de Maçanella o de la coma 

Rotja, tot d’una veurem a la dreta un seguit de petites elevacions, cober-

tes de pinar, un tant arrodonides, més baixes que les muntanyes del seu 

darrere formades per la serra de s’Esperó, el puig de sa Creu i altres, això 

és la Serra Morena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les interpretacions anteriors 

Segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, aquests topònims vendrien 

de mora ‘nom de fruita’. El topònim, tan freqüent, de Morell vendria del  

llatí *MORELLU, diminutiu de MORUS ‘mora’. El Morell cognom po-

dria venir, segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, del llatí MAU-

RELLU, diminutiu de MAURUS ‘moro’. Morella, segons aquesta teoria, 



ALGUNS TOPÒNIMS ANTICS DE MANCOR DE CARÀCTER OROGRÀFIC 

- 235 - 

 

vendria del llatí *MORELLA diminutiu de MORUS ‘morera’, o bé de 

MAURELLA, diminutiu de MAURA ‘mora’.
21

 Però Álvaro Galmés de 

Fuentes ja va relacionar, crec que amb encert, aquests topònims amb les 

arrels MOR(R) i MUR(R).
22

 El 1992 ho havia fet explicant castell de 

Mors i puig de Mors com dos derivats de MOR, de l’arrel preromànica 

‘pedra’.
23

 Abans d’ell molts altres ho havien vist de la mateixa manera, 

com per exemple Francisco Javier Simonet, el 1888, que explicà el mos-

sàrab Morell i Morella com a diminutius de MORA ‘muntanyeta o pujol 

redó’. El mateix autor també havia donat aquesta explicació pels topò-

nims Mora, Maura, Maurena o Mauror ‘muntanya o coll redó’, castellà 

morón ‘pujol’ i morra ‘la part superior del cap, testa’. Mourina o Maure-

na ‘muntanyeta, coll’.
24

 Aquest mateix punt de vista és predominant entre 

els autors francesos com Hamlin,
25

 Astor,
26

 etc. 

Cognats i formes semblants 

A les Balears tenim sa serra Morena (Maó) i sa serra des Fonoll o serra 

Morena (Montuïri). 

A Catalunya i València, Mor (Tàrrega), el Mor (Sant Ferriol, Garrotxa), 

Sant Romà de Casamor (Cabanelles, Alt Empordà), Pla del Mas de Mor 

(Juncosa), penya de l’Amor (Benassal), mas de Mor (Vistabella de Maes-

trat), Mora d’Ebre (Gandesa), Mora (Peralta de la Sal), Mora (Navès), 

Mora Comtal (Odèn, Solsonès), la Mora (Viladàsens, Gironès), la Mora 

(Tagamanent, Montseny), la Mora (Granyanella, Segarra), la Mora (Llas-

cuarre, Ribagorça), la Mora de Montanyana (Osca). Punta de la Mora 

(costa de Tarragona), “Ipsa Mora” a l’Acta de consagració de la Seu 

___________ 

21
 ALCOVER, Antoni Maria i MOLL, Francesc de Borja. Diccionari Català Valencia 

Balear. Vol. 7. Palma: Editorial Moll, 1980. P. 563-573. 
22

 GALMES DE FUENTES, Álvaro. La toponímia mozárabe balear. “Revista de Filo-

logia Románica” 21 (2004) 9-79. P. 39-42. 
23

 GALMES DE FUENTES, Álvaro. Sobre Toponímia mozárabe balear. “Anaquel de 

Estudios Árabes” III (1992) 303-319. P. 315. 
24

 SIMONET, Francisco Javier. Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los 

árabes. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Fontanet, 1888. P. 362-353 i 375-378. 
25

 HAMLIN, Frank R. Op. Cit. 
26

 ASTOR, Jacques. Dictionaire des noms de familles et noms de lieux du Midi de la 

France. Toulouse: Editions du Beffroi, 2002. 
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d’Urgell (segle IX). Morell (Camp de Tarragona, la Nou al Berguedà). 

Morella (Ports de Morella), la Morella (Garraf). Morens (Camprodon i 

Ribagorça). Morents (Vallespir). La Morera (Priorat i Manresa), Carena 

Morera i cim de Coma Morera (Puigmal), coma de Morera (Saldes), Mo-

rer (Sant Pol de Mar), el Morer (Segarra), Moró (Pallars), Serrat de Moró 

(Senterada), cometes i pletius de Moró (Vall de Boí), Moror (Pallars Jus-

sà i Anoia), Moron (Serra d’Espadà), el Moronell (Castellar del Vallès). 

La Morana (Segarra). Roca Morena (cap de Creus). Serra Morena (Vila-

drau, Alcarràs). A València i a la zona de llengua castellana, roca Morena 

(l’Alcorta), peña Morena (Pavías), la hoya de la Morena i alto de la Mo-

rena (Cofrentes), camino de la Morena (Oriola), Morena (Godelleta). 

L’arrel és molt viva en el territori aragonès: Morens (Beranuy), el Moren 

(Cedrillas), Mora (Tierga), sierra Morena (Odón, Caspe, Bielsa, Sástago, 

Castejón de Monegros, Huerto...), Morena (Used, Sallent de Gallego), la 

Morena (Fontfria) i las Morenas (Valldehorna). 

En gallec i castellà el mot és present en el llenguatge viu, amb formes 

com les gallegues moreón ‘munt gros’, morondón ‘dona grossa i mal 

abillada’, mourenza ‘roca’, morouza ‘caramull de pedres junts en un se-

menter’, moradella ‘caramull de pedres’, morica ‘caramull petit’, moure-

ar ‘treballar arrencant pedra a la muntanya’, etc. En portuguès moreia i 

morouço ‘caramull petit’ o morro ‘muntanya no molt alta’. 

Els asturians muru, muria, i morena ‘caramull d’herba’. Sierra Morena 

(Cangas del Narcea). 

A Castella i Andalusia, Morena (Toboso, Mazuecos de Valdeginate...), 

Morena Quemada (Autillo de Santos) i sierra Morena (Brazatortas, Villar 

del Pedroso, Cáceres, Zarza la Mayor). 

A Itàlia hi trobam mora ‘caramull de pedres’, a Còrsega mora ‘caramull 

de llenya o de fems’ i a Sicilia murra ‘penya elevada’. 

A França el mot és present en els parlars d’oil, Morenas (Aulan, More-

nol), la Morennerie (La Loupe), Morenol (Savigneux), Morenval (At-

tichy), la Mourenne (Thiviers), Mourennes (Pineuilh), Mourens (Ri-

eumes), Mourens, Moureux, Moureplane (Marsella), Moure (Pennautier), 

Moura (Saint Laurent de Gosse, Pointis-Inard, La Barrère, Fargues, Mi-

os), Mourenne (Sagues), Mourens (Ardiège), Morenne (Maligny), la Mo-
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renne (Les Abrets en Dauphiné) Morendel (Parlan), Morens (Étables), 

Serre Maurel (Saint Etienne le Laus), Serre Maurine (Saint Nazaire de 

Ladarez), Serre Mouret (Saint Jean Saint Nicolas). 

En tot el domini occità, on la forma mur o mor (moure) significa ‘turó de 

forma arrodonida, petit promontori’, a l’actualitat predomina la forma 

morre, però la forma femenina també és abundant, amb la forma Mora (la 

Moure, la Mourre) i derivats com Morrel, Morreló, Morrada, Morrals. 

Com que les formes mallorquines i menorquines ja apareixen en el segle 

XIII (castell de Mors, Puig de Mor) o van vinculades a formes romàni-

ques precatalanes (Morvedre), podem concloure que el mot mor/mora i 

els seus derivats eren presents en el mossàrab, però la seva presència en 

el nord de Catalunya, Occitània, França i Itàlia ens fa veure que també 

era un mot patrimonial del català, si bé aviat va esdevenir arcaic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serra Morena (Mancor) 

Etimologia 

L’arrel mor/mora ‘roca, petit pujol’ ha donat una abundant descendència 

toponímica.
27

 Cal considerar també les formes morr i murr. Els orígens 

d’aquesta forma lèxica són preromànics i la seva presència es documenta 

àmpliament a totes les llengües romàniques occidentals i el basc, amb 

manifestacions també en les llengües cèltiques i germàniques. El seu ús 

___________ 

27
 MORRO MARCÉ, Mateu. El Puig de Mors i el Castell de Mors. Un aspecte de la 

toponímia antiga de Mallorca. "Societat d'Onomàstica. Butlletí Interior" LXXIII (juny, 

1998)30-38. 
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s’aplica sobretot a formes de relleu aturonat, bonys aplanats i petites 

prominències. Tenim casos clars, gairebé espectaculars, com el Puig de 

Mors, entre Coma Sema i Solleric, i el Castell de Mors a Costitx. Les 

primeres formes documentades dels dos topònims són puig damor (1276) 

i castell de mors (1299). Però també són abundants formes femenines 

com Mora, i els diversos derivats de Mor i Mora, com Moró, Moron, 

Moronell, Morell, Morella, Morelló, Morer, Morera, Morens, Morena, 

etc. Sense deixar de banda les formes amb RR com Morro i el seus deri-

vats.  

Aquests topònims de significació orogràfica sovint han passat inadvertits 

per confusió amb els derivats de MAURUS ‘moro’ o del seu diminutiu 

MAURELIUS; per confusió amb els derivats de la morera i el seu fruit, 

MORA, o fins i tot per confusió amb els derivats de MURUS ‘mur’. El 

cas de Serra Morena, a Mancor, es fa evident tot d’una a través de 

l’observació directa: els tres bonys que formen el conjunt orogràfic són 

arrodonits i de formes suaus, sense deixar lloc al dubte respecte a la iden-

tificació de Serra Morena. D’altra banda suposar que el topònim té rela-

ció amb un pretès color fosc o negrós no guardaria cap relació amb la 

realitat ni en l’evidència de tantes serres i roques morenes que trobam per 

tot arreu. 

Amb això hem acabat aquesta breu passejada per aquests tres indrets i 

aquests tres topònims mancorins. Per la meva banda em voldria quedar 

amb les paraules de Sir Charles Close que citava Gabriel Fiol Mateu en el 

número 1 de la revista “Montaura”: “Moltes vegades un topònim, que la 

gent del poble va repetint sense comprendre el seu origen, porta amb ell 

mateix un retall de la història fossilitzat”.
28

 

 

___________ 

28
 FIOL MATEU, Gabriel. Toponímia documentada, 1. “Montaura” 1 (gener de 1988) 

22. 



EVOLUCIÓ DEL VOT A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES DE MANCOR 1983-2015 

 

- 239 - 

 

EVOLUCIÓ DEL VOT A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES    

DE MANCOR DE LA VALL. 1983-2015 

Miquel Gallardo i Esgleas 

L’objectiu d’aquesta comunicació és fer una anàlisi de l’evolució del vot 

a les eleccions autonòmiques a Mancor de la Vall entre els anys 1983, 

quan es varen fer les primeres, fins a les darreres, el 2015.  

Aquesta comunicació vol fer un acostament a com ha evolucionat el vot 

dels mancorins i mancorines al llarg d’aquests 32 anys i comparar el vot 

amb el què ha passat a la resta de Mallorca. En aquest sentit, les elecci-

ons autonòmiques a les Illes Balears sempre han coincidit, fins ara, amb 

les eleccions municipals, de manera que la presència de candidatures 

municipals d’alguns partits ajuda a millorar els resultats en les candidatu-

res autonòmiques. Tot i això, aquí trobareu una breu anàlisi de com han 

estat els resultats, comparant amb els resultats municipals i també amb el 

comportament del vot en el conjunt de l’illa.  

Ara bé, no m’he volgut limitar a fer una anàlisi de l’evolució del vot per 

partits, tot i que sí que he recopilat els resultats dels vots a totes les can-

didatures en cada una de les nou eleccions autonòmiques que hi ha hagut 

fins avui dia. M’he volgut centrar a fer un estudi dels resultats segons els 

dos eixos que la ciència política considera que més interactuen a l’hora 

de decidir el vot, per una banda, l’eix social i, per altra banda, l’eix naci-

onal.  

L’eix social és el que divideix els votants entre la dreta i l’esquerra clàs-

siques. Amb el pas dels anys sembla que s’han anat difuminant moltes de 

les característiques del que es pot entendre com a dreta i esquerra, però 

n’hi ha de molt bàsiques: l’esquerra està per aconseguir una redistribució 

de la riquesa i la dreta considera que amb menys impostos (especialment 

a les classes altes) es podrà generar més riquesa i el mercat s’encarregarà 

de distribuir-la entre tothom. Les esquerres consideren que cal igualtat 

d’oportunitats i lluita per serveis públics com la sanitat i l’educació, al 

mateix temps que vol garantir pensions per a la gent que no té recursos. 

En canvi, a grans trets, la dreta prioritza sistemes duals amb educació 

concertada molt potent, sanitat privada i incentiva que la gent es faci 



I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE MANCOR DE LA VALL 

 

- 240 - 

 

plans de pensions. Per entendre’ns, dins el bloc de la dreta en aquesta 

anàlisi hi incloem, com a partits que recullen molts vots: PP, UM, PI i 

Ciudadanos. En el bloc de l’esquerra hi incloem: PSOE, PSM, MÉS, Es-

querra Unida, ERC i Podem. 

Pel que fa a l’eix nacional, entenem com a partits estatals aquells que són 

d’àmbit estatal: PSOE, PP, Podem, Ciudadanos i EU. Partits que tenen 

més o manco autonomia a escala de Mallorca però que els seus principals 

òrgans de direcció són a Madrid. 

En canvi, entenem com a partits d’àmbit no estatal (PANE segons la no-

menclatura de la Ciència Política) els que decideixen des de Mallorca i 

no depenen de cap altra força estatal, al mateix temps que prioritzen Ma-

llorca per damunt de la política estatal, siguin regionalistes, nacionalistes, 

sobiranistes o bé independentistes. En aquest grup incloem principalment 

MÉS, PSM en el seu moment, l’antiga UM o el PI. També incloem en 

aquest grup ERC atès que no és una força d’àmbit estatal. 

Per tant, he agrupat el vot de les forces de cada un dels blocs de la se-

güent manera: 

DRETA: AP, PP, UM, Lliga Regionalista, Convergència per les Illes, El 

PI, Ciudadanos i altres partits més petits que en algunes eleccions han tret 

vots com La Falange, CDS o UPyD. 

ESQUERRA: PSOE, PSM, EU, PODEM, ELS VERDS, ERC i altres 

partits petits o coalicions com Guanyem o PACMA. 

ESTATAL: AP, PP, PSOE, Ciudadanos, PODEM, etc. 

NO ESTATAL: PSM, UM, PI, MÉS, ERC, etc. 

A continuació, podeu trobar una comparativa del vot elecció rere elecció 

i com ha anat evolucionant el suport als diferents partits, tant pel que fa a 

Mallorca com a Mancor de la Vall. Com a principals fets distintius, po-

dríem destacar que l’hegemonia popular a Mallorca, que no s’ha romput 

entre el 1987 i el 2015, a Mancor només va durar entre el 1991 i el 2011 

atès que l’any 87 va guanyar UM i el 2015 MÉS per Mallorca. A més, cal 

destacar que el segon lloc en l’àmbit illenc que sempre ha ocupat el 

PSOE, a Mancor ha estat molt més disputat. 
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ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1983 

Les primeres eleccions autonòmiques en l’àmbit mallorquí varen tenir 

com a resultat un empat tècnic entre el PSOE i Alianza Popular. En tercer 

1983 MALLORCA MANCOR 

  total % total % 

PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES-

PAÑOL 88771 34,85 85 15,12 

AP-PDP-UL Alianza Popular P. Democrata Popular 

Unión Liberal 87893 34,51 25 4,45 

UM Coalición Unió Mallorquina 46915 18,42 437 77,76 

PSM-PSI P. Socialista Mallorca-P. Socicialista de 

les Illes 16979 6,67 10 1,78 

PCIB Partido comunista de las Islas Baleares 6525 2,56 3 0,53 

CDS - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL 6101 2,4 1 0,18 

PCOE Partido Comunista Obrero Español 1509 0,59 1 0,18 

TOTAL CANDIDATURES 254693 100 562 100 



I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE MANCOR DE LA VALL 

 

- 242 - 

 

lloc va quedar Unió Mallorquina amb gairebé 47.000 vots i en quart lloc 

el PSM amb gairebé 17.000. Tant el Partit Comunista com el CDS varen 

quedar per davall del 3%. 

En canvi, a Mancor, el partit més votat va ser UM amb 437 vots i més del 

77% dels vots. En segon lloc, va quedar el PSOE amb 350 vots menys 

que UM i, en tercer lloc, el PP amb 25 vots. El PSM només va obtenir 10 

vots en aquestes eleccions.  

ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1987 

1987 MALLORCA MANCOR 

  total % total % 

AP-PL Aliança Popular-Partit Liberal 96470 35,22 49 8,24 

PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPA-

ÑOL 87986 32,12 127 21,34 

UM - UNIO MALLORQUINA 30247 11,04 364 61,18 

CDS - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL 29028 10,6 5 0,84 

PSM-EN - PSM ESQUERRA NACIONALISTA 16383 5,98 43 7,23 

EU-IU Esquerra Unida-Izquierda Unida 6549 2,39 0 0 

PDP Partido Demócrata Popular 5212 1,9 5 0,84 

PTE-UC P. Trabajadores de España-Unidad  

Comunista 1072 0,39 1 0,17 

 VIA Vida i Autonomia 961 0,35 1 0,17 

 TOTAL CANDIDATURES 273908 100 595 100 

L’any 1987 el PP va guanyar les eleccions amb 8.500 vots de diferència 

sobre un PSOE que va repetir resultats, pel que fa a Mallorca. Cal desta-

car que l’aliança del PP i UM de la primera legislatura va desgastar UM, 

que va perdre gairebé 17.000 vots respecte a 4 anys enrere. L’altre gran 

beneficiat de la pèrdua de vots d’UM va ser el CDS, que va passar de 

6.000 vots el 1983 a 29.000 4 anys més tard. El nacionalisme d’esquerres 

del PSM es va mantenir entorn dels 16.000 vots. Pel que fa a Mancor, hi 

ha pocs canvis respecte al 1983: UM guanyà de manera destacada, amb 

més del 60% dels vots, en segon lloc, el PSOE amb més del 20% dels 

vots seguit a distància per AP i el PSM amb 49 i 43 vots cada un. 
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ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1991 

1991 MALLORCA MANCOR 

  total % total % 

PP-UM Coalició Partit Popular-Unió Mallorquina 130234 48,02 211 40,58 

PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ES-

PAÑOL 80476 29,68 118 22,69 

PSM-NM PSM-Nacionalistes de Mallorca 22518 8,3 163 31,35 

UIM-IM UIM-Unió Independent de Mallorca 8431 3,11 4 0,77 

CDS - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL 8131 3 11 2,12 

EV Els Verds 7185 2,65 5 0,96 

I.U. - IZQUIERDA UNIDA-ESQUERRA UNIDA 6992 2,58 1 0,19 

CB Convergencia Balear 5511 2,03 2 0,38 

FE-JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS 

J.O.N.S. 596 0,22 0 0 

AR Coalició Aliança per la República 559 0,21 2 0,38 

PRB - PARTIDO RADICAL BALEAR 546 0,2 3 0,58 

PCPE - PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUE-

BLOS DE ESPAÑA 8 0 0 0 

  TOTAL CANDIDATURES 271187 100 520 100 

A les eleccions de 1991 es va produir un fet inusual: el PP i UM, els dos 

grans partits de la dreta, es varen presentar en coalició, obtenint uns re-

sultats espectaculars, més del 48% dels vots i superant els 130.000. En 

canvi, el PSOE va perdre gairebé un 10% dels vots i es va quedar en 

80.000, molt lluny del primer lloc. En tercer lloc apareix el PSM, que 

sembla que es va nodrir de la pèrdua de vots del PSOE i pujà fins a més 

de 22.000. Fins a 5 partits més van obternir resultats propers al 3%: Unió 

Independent de Mallorca, CDS, Els Verds, Esquerra Unida i Convergèn-

cia Balear. A nivell de Mancor, però, la suma dels dos partits de dretes no 

va agradar i, sumats, varen obtenir només el 40,58% dels vots, quan ve-

nien de fer el 70% separats. Tot i això, la suma dels resultats del PP i UM 

els donà la primera posició, seguits per el PSM que passà de 43 vots i el 

7% a les anteriors eleccions a fer-ne 163 i el 31%, superant el PSOE que 

quedà en tercera posició amb 118 vots. De la resta de partits, tan sols el 

CDS superà el 2%. 
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ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1995 

1995 MALLORCA MANCOR 

  total % total % 

PP - PARTIDO POPULAR 136542 45,14 320 53,51 

PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol 69659 23,03 84 14,05 

PSM-NM PSM-Nacionalistes de Mallorca 41223 13,63 120 20,07 

UM - UNIO MALLORQUINA 19928 6,59 33 5,52 

IU Esquerra Unida de Mallorca 19830 6,56 9 1,51 

EVIB - ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS 9360 3,09 28 4,68 

CB Convergencia Balear 1597 0,53 0 0 

ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATA-

LUNYA 1573 0,52 3 0,5 

ASI - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIEN-

TE 1422 0,47 0 0 

FE-JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS 

J.O.N.S. 436 0,14 0 0 

PIE Plataforma de los Independientes de España 372 0,12 0 0 

MV-NPS Moviment Veïnal-Nou Partit Socialista 317 0,1 1 0,17 

PRB - PARTIDO RADICAL BALEAR 214 0,07 0 0 

TOTAL CANDIDATURES 302473 100 598 100 

L’any 1995 la coalició entre el PP i UM es va rompre, però qui capitalit-

zà tot el vot en l’àmbit insular fou el PP que, tot i la ruptura, aconseguí 

més vots encara: 136.000. En segona posició quedà el PSOE amb gairebé 

70.000 vots. La sorpresa la donà el PSM que gairebé triplicà resultats i 

obtingué més de 41.000 vots. UM i Esquerra Unida van empatar amb 

gairebé 20.000 vots i Els Verds mantingueren el seu percentatge entorn 

del 3%. Pel que fa a Mancor, es repetí la mateixa tendència de la primera 

posició, amb un PP que va superar el 53% dels vots. A molta distància 

quedà el PSM (20% i 120), que s’assentà en la segona posició tot i perdre 

43 votants al revés del que passà a Mallorca on anava creixent. El PSOE 

(14% i 84) i UM amb 33 vots superà per poc el 5%, gairebé igualant els 

vots dels Verds (28). 
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ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1999 

 

1999 MALLORCA MANCOR 

  total % total % 

PP - PARTIDO POPULAR 130209 45,17 366 58,47 

PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol 67710 23,49 74 11,82 

PSM-EN PSM-Entesa Nacionalista 39507 13,7 112 17,89 

UM - UNIO MALLORQUINA 26640 9,24 43 6,87 

EU-EV Esquerra Unida-Els Verds 17456 6,06 27 4,31 

ASI - AGRUPACION SOCIAL INDEPEN-

DIENTE 2321 0,81 0 0 

CPB Coalición Pueblo Balear 1623 0,56 2 0,32 

ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA 1089 0,38 2 0,32 

SDP Socialdemócratas para el Progreso 628 0,22 0 0 

EA Esquerra Alternativa de les Illes Balears 627 0,22 0 0 

TD - COALICIO TREBALLADORS PER 

LA DEMOCRACIA 471 0,16 0 0 

TOTAL CANDIDATURES 288281 100 626 100 

En les eleccions de 1999 cal destacar que el PP mantingué el seu sostre 

de votants en 130.000 i el PSOE seguí la seva lenta davallada, en aquest 

moment amb 67.000 vots, uns 2.000 manco que 4 anys enrere. El tercer 

lloc l’ocupà el PSM amb més de 39.000 vots, seguit d’UM amb més de 

26.000 i la coalició d’EU-EV que en va fer més de 17.000. Pel que fa a 

Mancor, el PP seguí millorant els seus resultats i arribà a superar el 58% 

dels vots (366), seguit del PSM amb el 17% (112) i el PSOE que quedà 

amb 74 (11%). UM fou la quarta força amb 43 vots. En aquestes elecci-

ons, en l’àmbit del poble, els resultats foren molt semblants als de les de 

1995. 
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  ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2003 

 

2003 MALLORCA MANCOR 

  total % total % 

PP - PARTIDO POPULAR 155024 45,72 316 48,17 

PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL 90957 26,83 64 9,76 

UM - UNIO MALLORQUINA 31681 9,34 113 17,23 

PSM-EN PSM-Entesa Nacionalista 30957 9,13 125 19,05 

EU-EV Esquerra Unida-Els Verds 18963 5,59 33 5,03 

ASI Agrupación Social Independiente 5723 1,69 0 0 

CM Clau de Mallorca 2998 0,88 2 0,3 

ERC - ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA 1304 0,38 3 0,46 

PRIB Partit Renovador de les Illes Balears 1020 0,3 0 0 

CTPD Coalició Treballadors per la Demo-

cràcia 414 0,12 0 0 

TOTAL CANDIDATURES 339041 100 656 100 

A les eleccions de 2003 en l’àmbit de Mallorca hi hagué un creixement 

molt fort del suport al PP, que arribà a superar els 155.000 vots, encara 

que el PSOE també creixé molt com a segona força obtenint-ne gairebé 

91.000. És a dir, les dues primeres forces guanyaren uns 25.000 vots cada 

una. En tercer lloc, quedà UM que pujà 5.000 vots, mentre que el PSM 

en perdé uns 8.000 i no arribà als 31.000. EU, per la seva banda, tingué 

una lleugera pujada fins als 19.000 vots. Pel que fa a Mancor, la tendèn-

cia fou sensiblement diferent: el PP repetí victòria però amb el 48% dels 

vots (10% manco que el 1999), seguit del PSM que repetí com a segona 

força amb el 19% dels vots però amb UM molt a prop amb el 17% dels 

vots i una pujada de deu punts amb els que superaren el PSOE, que cai-

gué al quart lloc amb menys del 10%. En cinquena posició quedà EU, 

que superà el 5%. 
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ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2007 

2007 MALLORCA MANCOR 

  total % total % 

PP - PARTIDO POPULAR 157135 47,61 376 50,2 

PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol (PSIB-

PSOE) 101364 30,71 173 23,1 

PSM-EN,EU-E Coalició PSM-Entesa Nacionalista, 

Alternativa EU-EV 37572 11,38 113 15,09 

UM - UNIO MALLORQUINA 28178 8,54 86 11,48 

ASI - AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE 1921 0,58 0 0 

CENB - CIUDADANOS EN BLANCO 937 0,28 1 0,13 

PB(M) Partido Balear 802 0,24 0 0 

UPB Unió des Poble Balear 689 0,21 0 0 

CLAU Clau de Mallorca 546 0,17 0 0 

TD - COALICIO TREBALLADORS PER LA 

DEMOCRACIA 543 0,16 0 0 

PIIB Partit Illenc de ses Illes Balears 366 0,11 0 0 

TOTAL CANDIDATURES 330053 100 749 100 

En les eleccions de 2007 el PP va treure el 47% dels vots en l’àmbit de 

Mallorca, el percentatge més alt des de l’any 1991, però aquesta vegada 

no li serví per a governar, ja que hi havia un augment del PSOE fins a 

superar els 101.000 vots que, sumats als 37.000 de la coalició del PSM i 

EU i els 28.000 d’UM, permeteren un nou pacte de progrés. A Mancor 

no hi hagué canvis en la primera posició, amb un PP molt fort que tornà a 

superar pels pèls el 50% dels vots, tot i que aquesta vegada la suma del 

PSM i EU va enviar a la coalició a la tercera posició amb el 15% dels 

vots. En canvi, el PSOE més que duplicar els vots i passà de la quarta 

plaça a la segona amb més del 23%. UM es mantingué, tot i que un poc a 

la baixa amb 86 vots (11%). 
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ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2011 

En aquestes eleccions, el PP pràcticament repetí resultats, encara que van 

anar acompanyats d’una forta baixada del PSOE, un manteniment a la 

baixa de la coalició PSM-IV (tot i l’escisió d’EU que obté 9.600 vots) i la 

divisió del que representava UM en dos espais diferents: Convergència 

per les Illes i Lliga  Regionalista. La suma dels dos pràcticament hauria 

fet repetir resultats, però en estar dividits en dues parts gairebé idèntiques 

2011 MALLORCA MANCOR 

  total % total % 

P.P. - PARTIDO POPULAR 156692 46,45 373 46,39 

P.S.O.E. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPA-

ÑOL 79732 23,63 171 21,27 

PSM-IV-EXM - COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-

ENTESA 36181 10,72 159 19,78 

IB-LLIGA - LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES 

BALEARS 12294 3,64 60 7,46 

CxI - CONVERGENCIA PER LES ILLES 11913 3,53 5 0,62 

EUIB - ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS 9642 2,86 5 0,62 

UPyD - UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA 7336 2,17 1 0,12 

ESQUERRA REPUBLICANA - ESQUERRA REPU-

BLICANA 5325 1,58 3 0,37 

CENB - CIUDADANOS EN BLANCO 2306 0,68 3 0,37 

PACMA - PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL 

MALTRATO ANIMAL 1275 0,38 2 0,25 

ASI Agrupación Social Independiente 1094 0,32 0 0 

C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 829 0,25 0 0 

CCD - CIUDADANOS DE CENTRO DEMOCRATICO 621 0,18 0 0 

TD - TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA 567 0,17 3 0,37 

P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL 548 0,16 0 0 

Dissidents – Dissidents 478 0,14 1 0,12 

PFyV - FAMILIA Y VIDA 449 0,13 0 0 

M.S.R. - MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO 298 0,09 1 0,12 

PIIB Partit Illenc de ses Illes Balears 282 0,08 1 0,12 

RB+i - PARTIDO RADICAL BALEAR 207 0,06 1 0,12 

TOTAL CANDIDATURES 328069 97,25 789 100% 
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els va deixar fora del Parlament. A Mancor, el PP calcà el mateix percen-

tatge que en l’àmbit insular, el PSOE repetí com a segona força més vo-

tada amb el 21% seguida molt de prop pel PSM-IV (19%) i 159 vots. La 

immensa majoria de vots de l’antiga UM van a parar a la Lliga Regiona-

lista encapçalada per Jaume Font (60 vots), mentre que Convergència per 

les Illes tragué un resultat testimonial. 

ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2015 

2015 MALLORCA MANCOR 

  total % total % 

P.P. - PARTIDO POPULAR 96435 27,76 266 31,44 

PSIB-PSOE. - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPA-

ÑOL 63045 18,15 83 9,81 

MÉS - MÉS PER MALLORCA-PSM-ENTESA-

INICIATIVA VERDS 59617 17,16 308 36,41 

PODEMOS - PODEMOS-PODEM 50773 14,61 38 4,49 

EL PI - EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES 30527 8,79 116 13,71 

C's - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 25651 7,38 15 1,77 

GUANYEM - GUANYEM ILLES BALEARS 5920 1,7 3 0,35 

PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MAL-

TRATO ANIMAL 3476 1 2 0,24 

UPyD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA 3163 0,91 0 0 

A.S.I. - AGRUPACIÓN SOCIAL INDEPENDIENTE 953 0,27 0 0 

PFyV - FAMILIA Y VIDA 802 0,23 0 0 

RECORTES CERO MALLORCA - RECORTES CERO 

MALLORCA 612 0,18 0 0 

P.LI.E. - PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL 531 0,15 0 0 

TOTAL CANDIDATURES 341505 98,29 831 100 

Aquestes darreres eleccions marcaren una sèrie de coses mai vistes 

abans: en primer lloc, el PP baixà del 30% dels vots, i guanyà només amb 

un 27%. En segon lloc, fins a 6 formacions superaren el 7% dels vots en 

l’àmbit insular, quedant el PSOE en segon lloc amb el 18%, MÉS per 

Mallorca (antiga coalició del PSM-IV) molt a prop amb un 17%, Podem 

en tercer lloc amb el 14%, el PI recollí els vots de l’antic espai polític 

d’UM i obtingué un 8% i Ciudadanos un 7%. A Mancor, el canvi fou 

encara més exagerat, guanyant les eleccions MÉS per Mallorca amb més 
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del 36% dels vots, seguit del PP amb el 31%, el PSOE baixà per davall 

del 10% i el PI obtingué el 13%. Podem no arribà al 5% i Ciudadanos féu 

menys del 2%.  

Com a conclusions, podem veure que el vot a Mancor es correlaciona 

molt amb la presència de candidatures municipals de cada partit. Però 

també cal destacar aquestes dues conclusions: 

- Els resultats de partits de dretes són millors a Mancor que en el conjunt 

de Mallorca a totes les eleccions excepte a les eleccions de 1991 i 2011 

en què l’esquerra treu millors resultats percentuals a Mancor que en el 

conjunt de Mallorca. Fins i tot, a les eleccions del 2015, quan per primera 

vegada l’esquerra guanya en nombre de vots a Mallorca, també ho fa a 

Mancor però amb un resultat lleugerament inferior (51%), cosa impensa-

ble durant els anys 80 quan el vot a l’esquerra ni tan sols arribava al 30%. 

 

 

2003 2007 2011 2015 

Mallorca    Mallorca    Mallorca    Mallorca    

Dreta Esquerra Dreta Esquerra Dreta Esquerra Dreta Esquerra 

57,63 41,93 56,73 42,09 56,04 39,17 45,49 52,8 

Mancor   Mancor   Mancor   Mancor   

Dreta Esquerra Dreta Esquerra Dreta Esquerra Dreta Esquerra 

65,7 34,3 61,68 38,19 54,59 42,78 46,92 51,3 

 

- Els resultats dels partits d’àmbit no estatal (bàsicament UM, PSM, PI o 

MÉS per Mallorca) a Mancor sempre han estat per damunt de la mitjana 

de Mallorca. Si en l’àmbit illenc ha rondat el 20-25% del vot, a Mancor 

mai ha baixat del 25%, arribant a ser els més votats a les eleccions de 

1983, 1987 i a les darreres de 2015. 

1983 1987 1991 1995 1999 

Mallorca    Mallorca    Mallorca    Mallorca    Mallorca    

Dreta            Esquerra Dreta Esquerra Dreta Esquerra Dreta Esquerra Dreta Esquerra 

55,33 44,08 56,86 42,39 56,38 43,21 51,73 46,31 54,41 43,25 

Mancor   Mancor   Mancor   Mancor   Mancor   

Dreta Esquerra Dreta Esquerra Dreta Esquerra Dreta Esquerra Dreta Esquerra 

82,39 17,43 70,26 28,57 43,85 55,19 59,03 40,81 65,34 34,02 
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1983 1987 1991 1995 1999 

Mallorca    Mallorca    Mallorca    Mallorca    Mallorca    

Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol 

25,09 74,32 17,02 82,23 *** *** 20,74 74,73 23,32 75,53 

Mancor   Mancor   Mancor   Mancor   Mancor   

Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol 

79,54 20,28 68,41 30,42 *** *** 26,09 69,07 25,08 74,6 

    

Coalició PP-UM 
 
 

    
2003 2007 2011 2015 

Mallorca 

 

Mallorca 

 

Mallorca 

 

Mallorca 

 
Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol 

19,73 79,83 19,92 78,9 19,47 76,74 25,95 72,34 

Mancor 

 

Mancor 

 

Mancor 

 

Mancor 

 
Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol Mallorquí Espanyol 

37,04 62,96 26,57 73,3 28,23 69,02 50,12 48,1 
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COLL DE DAMA RIMADA. UNA VARIETAT DE FIGA MAN-

CORINA 

Maite Bover Martorell, Marc Quetglas Llull i Josep Frontera Martorell 

Agraïments  

Volem agrair de tot cor a Montserrat Pons i Boscana l’interès que ha tin-

gut cap a nosaltres, per la seva amabilitat i per la seva resposta davant 

dos interessats en un tema que adora i que s’ha convertit en la seva pas-

sió. 

Gràcies per fer realitat Son Mut Nou i per poder gaudir d’aquesta 

col·lecció de figueres que has creat. 

ÍNDEX 

1. Antecedents 

2. Figuera, Ficus carica L.  

3. Caracterització per a la determinació de les varietats de figuera 

     3.1 Fitxa varietal 

4. Varietat Coll de Dama Rimada 

     4.1. Antecedents 

     4.2. Descripció de la varietat Coll de dama rimada 

     4.3. Caracterització de la varietat Coll de dama rimada  

5. Bibliografia  

RESUM 

A causa de les qualitats de la figa, el seu cultiu ha perdurat en els anys, 

bona mostra en tenim al nostre poble, ja que si ens movem pels camins 

de fora vila, en podem veure arreu. 

Encara que les zones tradicionals de conreu de figuera es donen al centre 

de l’illa de Mallorca, a Mancor podem presumir de tenir una varietat ex-

clusiva. El primer arbre en què es va detectar aquesta nova varietat fou a 

la finca de sa Font Garrover. A les Illes Balears trobam més d’un cente-

nar de varietats de figuera, però de tots és sabut que el cultiu en general a 

Mallorca ha anat en detriment i això ha fet que varietats conrades amb un 
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pes important temps enrere hagin desaparegut. Gràcies a la feina 

d’entusiastes de la figuera i de les figues, en els últims anys s'han fet es-

tudis sobre les varietats de figa i s’han recuperat cultivars quasi desapa-

regudes, així com d'altres cultivars de les quals no se’n tenia constància o 

simplement no se’ls considerava una varietat genèticament diferent. 

La figuera és un arbre considerat rústic, molt resistent a la sequera i la 

seva fruita és bona pel bestiar i irresistible pel nostre paladar. Es caracte-

ritza per la seva versatilitat atès que és consumible tot l’any: figues se-

ques, pa de figa, en confitura o figa fresca. El nom científic de la figuera 

és Ficus carica L. i pertany a la família de les moràcies, del subgènere 

Ficus. La figa és un siconi, és a dir, una infructescència que conté en el 

seu interior de 200 a 300 flors. Durant la maduració, aquestes flors donen 

lloc a un conjunt de fruits anomenats aquenis. La seva biologia sexual és 

complicada i poc coneguda, ja que totes les cultivars de les Illes es podri-

en dir que són clons, reproduïdes de forma asexual. A la natura trobam 

dos tipus biològics de figueres: mascle o cabrafiga (no comestibles) i 

femella (comestibles). La figuera és un arbre dioic i ginodioic, és a dir, 

presenta diversificació sexual amb diferenciació entre els peus masculins 

i femenins.  

Segons la flor podem distingir diferents tipus de figueres: Comunes, Es-

mirna, Sant Pere i Cabrafiga. Les cultivars de figueres de les Illes perta-

nyen al grup de les Comunes, de flors femenines i que són partenocàrpi-

ques, els fruits maduren sense fecundació, d'aquí la seva reproducció 

asexual. 

Tornant a la varietat que ens du a escriure aquest recopilatori 

d’informació sobre les figueres, la varietat que tenim a Mancor 

s’anomena Coll de Dama Rimada, amb característiques peculiars tant de 

la figa com del mateix arbre. Montserrat Pons, propietari de Son Mut 

Nou, s’ha interessat per la varietat i l’ha estudiada, caracteritzada i plan-

tada al camp d'experimentació que té a la seva finca, una de les 

col·leccions de figueres més importants del món.  

1. Antecedents 

A la Vall del Jordà, a 12 km de Jericó, es varen trobar restes arqueològi-

ques d’11.400 anys enrere de figues carbonitzades que estaven emmagat-
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zemades en aglans i varietats silvestres d’ordi i civada. Els primers agri-

cultors del Neolític combinaven les plantes silvestres i la domesticació 

inicial de la figuera. Pel que fa a la seva simbologia, la figuera és el pri-

mer arbre que apareix a la Bíblia. “Llavors conegueren que anaven nus i 

cosiren fulles de figuera per cobrir-se a la cintura” (Gn 3:7). 

 

 

 

Adam i Eva avergonyits  

després de cometre el 

pecat, es presenten da-

vant Déu,  

cobrint-se amb fulles  

de figura. 

 

 

 

Mosaic de la Catedral 

de Monreale (Sicília) 

 

Mahoma, després de menjar unes saboroses figues, digué: “Si s’hagués 

d’introduir cap fruit al Paradís, triaria sens dubte la figa” (Zamaklschari, 

comentador de l’Alcorà). Així, els àrabs portaren la figuera a tots els seus 

dominis i elevaren el cultiu a un grau que mai no havia assolit.  

A les Illes, el cultiu de la figuera s'introduí pels seus pobladors per mar i 

mitjançant els excrements d’ocells amb llavors de varietats no parteno-

càrpiques. L’any 1747 aparegué a Mallorca el primer llibre que tracta el 

conreu de les figueres a l’Illa, escrit per Montserrat Fontanet, Art del 

conró: “Per ser arbre tan aferradís que ell mateix surt de les parets i pe-

nyes i si sembrau una branqueta sense rels aferra...”. 

A finals del segle XIX, la figuera tenia una gran importància econòmica a 

les Illes, s'introduïren noves varietats mediterrànies i va arribar a ser el 
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cultiu més important en extensió d’entre els fruiters a les Balears.  

Al Die Balearen (1869), l’Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, es referí a la 

figuera com a l’arbre més cultivat de les Illes i s’hi poden trobar noms de 

varietats i les hectàrees cultivades. En el moment de la publicació del 

llibre, Mancor pertanyia a Selva, és per això que no apareix com a dis-

tricte, però sí que es fa referència a les possessió de Son Lluc (que actu-

alment pertany a Mancor) com a zona de major cultiu de figuera. 

A la literatura oral popular, sobretot al Cançoner Popular de Mallorca de 

Rafel Ginard, hi trobam referències a la figuera, fet que demostra la im-

portància d’aquest fruiter a la vida quotidiana dels mallorquins.  

A Mancor ses jovenetes  

sortien d’un combregar 

s’aturaven a menjar 

dins un corral, figues seques.  

 

A Mancor, s’any de sa fam, 

s’aplegaven a quadrilles, 

i, com no trobaven figues, 

pegaven en es brancam. 

2. Figuera, Ficus carica L.  

La figuera és un arbre considerat rústic i molt resistent a la sequera, a les 

altes temperatures i a les gelades. És un arbre caduc, lletós i de gran port, 

de capçada ample i arrodonida. En estat salvatge (figuera borda) no so-

brepassa la forma arbustiva.  

  

 

 

  

 

 

La figuera és un arbre que presenta dimorfisme sexual en dos tipus bio-

lògics de figueres: mascle o cabrafiga (no comestibles) i femella (comes-

tibles). 

La figa és un siconi, és a dir, una infructescència, que conté en el seu 

interior de 200 a 300 flors que, durant la maduració, donen lloc a un con-

junt de fruits anomenats aquenis. 
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Segons les flors podem distingir diferents tipus de figueres:  

• Comunes: cultivades a les Illes, les seves flors són femenines, 

partenocàrpiques i amb fruits que maduren sense fecundació. 

• Esmirna: presenten flors femenines i necessiten pol·linització per 

produir figues comestibles.  

• Sant Pere: Presenten flors diferents en cada collita i produeixen 

dues collites. Una primera collita de flors només partenocàrpiques i una 

segona de figues mitjançant caprificació (han de ser pol·linitzades).  

• Cabrafiga: és l’únic que presenta flors masculines i femenines 

d’estil curt. Són les úniques amb capacitat de proporcionar pol·len i con-

tenen un himenòpter pol·linitzador, Blastophaga psenes, encarregat de 

transmetre el pol·len, i així, poder donar lloc a la fructificació de les fi-

gues no partenocàrpiques. 

3. Caracterització per a la determinació de les varietats de figuera 

La caracterització morfològica és necessària i vital per a la correcta iden-

tificació de varietats. Des de mitjans de segle XIX s’han utilitzat, per a la 

caracterització morfològica de la figuera, descripcions pomològiques 

(frutícoles), però entre tota la informació es trobaven diferències entre 

caràcters emprats, criteris i metodologies. Diversos estudis més recents 

han anat posant ordre i marcant les pautes per definir caràcters. 

- L’IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) el 2003 ela-

borà una llista de 192 descriptors : 

. Caràcters biològics de l’arbre 

. Caràcters agronòmics i de creixement 
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. Descriptors de fulla 

. Descriptors d'infructescència 

. Descriptors d’avaluació de l’arbre enfront de plagues i malalties     

L’any 2007 es publicà Caracterització de cultivars de figuera a Mallor-

ca, de J. Rosselló i Botei, en què es descriuen 44 varietats de figueres 

mallorquines i es proposen descriptors de varietats propis de caràcters 

agronòmics, fisiològics i morfològics de cada varietat. 

- Les figueres a les Illes Balears (2012) de Montserrat Pons i Boscana, 

llibre del qual hem extret gran part de la informació, és el que caracterit-

za la varietat de figuera Coll de Dama Rimada i on es fa un recull de fit-

xes de totes les varietats que podem trobar al camp d’Experimentació de 

Son Mut Nou.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      Caracterització de cultivars        Les figueres a les Illes Balears 

     (2012) de figuera a Mallorca        de Montserrat Pons i Boscana 

     de Rosselló Botei 
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3.1 Fitxa varietal   
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4. Varietat Coll de Dama Rimada 

     4.1. Antecedents 

Vàrem poder conèixer aquesta varietat amb l’assignatura de Recursos 

Agraris del grau d’Enginyeria Tècnica Agrícola de la UIB. En els semi-

naris de pràctiques visitàrem la finca de Son Mut Nou, propietat de Mon-

serrat Pons i Boscana, on ell ens presentà aquesta varietat única, no 

coneguda a altres indrets del món, ni conreada més que a Mancor de la 

Vall. 

La figuera va ser localitzada a sa Font Garrover dins un ullastrar per Pere 

Campins, qui va transmetre el descobriment a Joan Rallo. Aquest darrer 

es posà en contacte amb Monserrat Pons, qui va caracteritzar la varietat i 

la cultivà a la seva col·lecció.  

     4.2. Descripció de la varietat Coll de Dama Rimada 

La varietat Coll de Dama Rimada s’anomena així per la forma aperada de 

coll de dama i les ratlles longitudinals pròpies de les varietats rimades.  

És una figuera molt tardana, atès que durant el mes d’octubre encara té 

figues i, sense fulla, el fruit madura. Les condicions agronòmiques i or-

ganolèptiques són excel·lents.  

La varietat neix d’una mutació puntual de l’arbre per una virosi. Aquesta 

afectació produeix que l’aparença de la figa es caracteritzi per unes retxes 

grogues i verdes, a causa d’una despigmentació per la disfunció dels clo-

roplasts. D’aquesta característica és d’on prové el nom de rimada. 

Les varietats rimades (martinenca rimada, bordissot blanca rimada…), en 

general, tenen una peculiaritat comuna: la coloració marró alternada amb 

groc fosc de la soca de menys de tres anys, de les branques secundàries i 

de la fusta de l’any. 

4.3.Caracterització de la varietat Coll de Dama Rimada  
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4.3.Caracterització de la varietat Coll de Dama Rimada  
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ELS INICIS DE LA MECANITZACIÓ AGRÀRIA A MANCOR DE 

LA VALL (1956-1970) 

Jaume Binimelis Sebastián, jaume.binimelis@uib.es i Antoni Ordinas 

Garau, antoni.ordinas@uib.es. Departament de Geografia. Universitat 

de les Illes Balears.  

Introducció 

El present treball és un nou exercici de reflexió sobre el procés de mo-

dernització de l’agricultura insular en els darrers cinquanta anys a través 

de l’anàlisi de la mecanització a Mancor de la Vall, un aspecte represen-

tatiu del trànsit d'una agricultura tradicional, caracteritzada per una escas-

sa dependència exterior, a una agricultura industrial, consumidora d'in-

puts industrials i amb un balanç energètic negatiu. La mecanització és un 

indicador essencial per conèixer la transformació d'una agricultura tradi-

cional o orgànica, fonamentada en l’ús d'energia animal i humana, cap a 

una agricultura moderna, que incorpora l’ús d'energia fòssil (Naredo, 

1988). En aquest cas, l’aproximació al coneixement del procés de meca-

nització s'ha centrat en la incorporació de maquinària agrícola, d'acord 

amb l’extracció de dades del registre de tractors de les Illes Balears, a 

partir de 1946 i fins a 1970. 

D'acord amb David Grigg (1992), la terra i el treball són els principals 

inputs en l’agricultura tradicional que ocupa més del 70% de la població 

activa i en la qual les disponibilitats d'energia es redueixen a l’animal i 

humana. L’ús de matèria orgànica és la principal font de fertilització, els 

rendiments per actiu agrícola i per hectàrea són baixos, hi ha un elevat 

autoconsum (de manera que es comercialitza menys del 50% de la pro-

ducció) i el grau d'especialització de cultius és escàs. Acceptant la defini-

ció de Grigg i les consideracions inicials, és possible afirmar que les Ba-

lears es trobaven durant la postguerra en una situació de trànsit de 

l’agricultura tradicional a una agricultura moderna. Sens dubte, la Guerra 

Civil (1936-1939) havia avortat una progressió més ràpida perquè, de fet, 

hi ha una continuïtat en la seqüenciació de la història agrària espanyola 

entre els canvis que van tenir lloc des de finals del segle XIX i el que ha 

passat durant les dècades dels cinquanta i els seixanta. Així, per Clar 

(2008: 141):  

mailto:jaume.binimelis@uib.es
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“… la reestructuración del sector agrario español, antes de la Guerra 

Civil y después de 1950 ha de considerarse una misma secuencia, con un 

período de freno, e inclusive de retroceso, entre ambos períodos. En 

esencia, los factores que propiciaron la transformación agraria en la 

España de los años cincuenta y sesenta se hallan ya después de la Pri-

mera Guerra Mundial…”. 

Certament, el procés de mecanització agrària amb maquinària autopro-

pulsada iniciat a la dècada de 1940 és un dels fenòmens més decisius del 

canvi i la transformació de l’agricultura insular, que durant les dècades 

posteriors (de 1950 a 1980) faria esforços per esdevenir una agricultura 

moderna, industrialitzada. No obstant això, els estudis sobre la mecanit-

zació del camp a les Balears són escassos i la informació és, en general, 

molt dispersa. El nostre objectiu és incidir en l’evolució de la mecanitza-

ció fins a l’actualitat, particularment d’acord amb l’anàlisi de la progres-

siva incorporació d'una maquinària autopropulsada (formada primer per 

tractors, als quals s'afegirien motocultors, recol·lectores i tractors articu-

lats, entre d'altres).  

Lògicament, no és possible reduir la mecanització i la motorització del 

camp a l’ús de maquinària autopropulsada sinó que, paral·lelament, tam-

bé s’han de considerar l’electrificació de les explotacions, la motorització 

dels pous i de l’extracció d'aigua, l’avanç en els complements i eines per 

a tractors (Clar, 2009) o la mecanització de les activitats ramaderes, entre 

molts altres aspectes (López Ortiz, 1999:86). No obstant això, ens centra-

rem en l’anàlisi dels vehicles matriculats. 

El nostre treball es planteja entre 1946 i 1970, període que comprèn 

l’etapa de desenvolupament econòmic i urbà que s'iniciava amb el Pla 

d'Estabilització i que succeeix al període de l’autarquia econòmica (1939-

1959), alhora que suposava l’obertura als mercats exteriors i la liberalit-

zació dels intercanvis comercials. No obstant això, el canvi de signe per a 

l’agricultura espanyola l’hem de situar ja a principis de la dècada dels 

cinquanta, coincidint amb la presa de possessió com a ministre d'agricul-

tura de Cabestany. Així ho assenyala Clar (2009: 105): “…puede decirse 

que 1951 significó para la agricultura lo que 1959 para el conjunto de la 

economía española, aunque sólo sea desde la perspectiva de una nueva 

orientación política que hubo de aguardar el impulso del período prees-
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tabilizador para hacerse realidad…”. D'altra banda, és important remar-

car que el 1960 representa a les Illes Balears un punt d'inflexió cap a la 

transformació econòmica i social impulsada per l’especialització turísti-

ca. 

El “Registro de tractores” com a font d’informació 

Una primera premissa per dur a terme el treball era la importància de 

disposar d'informació original i inèdita, objectiu que hem aconseguit en 

l’elaboració de la base de dades i la posterior explotació de la sèrie de 

llibres que formen el Registre de Tractors. Tal com ja va explicar Segre-

lles (1989), la seva explotació és una tasca àrdua i difícil sent, sens dubte, 

la millor documentació del procés de difusió de la maquinària autopro-

pulsada amb energia fòssil en la transició de l’agricultura tradicional a 

l’agricultura industrial a l’Estat espanyol (Naredo, 1988). 

El Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Prefectura Agro-

nómica de les Baleares, sèrie de la qual hem consultat els primers 7 vo-

lums així com el volum de Cosechadoras. Ministeri d'Agricultura. Pre-

fectura Agronòmica de les Balears, s'inicia el 1946 i és específica per a 

l’anàlisi del procés de difusió i implantació de la maquinària agrícola a 

Espanya, tenint en compte que fins a 1977 eren les delegacions del Mi-

nisteri d'Agricultura, “…las que otorgaban las matrículas de los tracto-

res, motocultores o cosechadoras….” (Segrelles, 1988: 232). Aquesta 

sèrie, com podrem comprovar en especificar les característiques que re-

cull de cada màquina, canvia de format alhora que es produeixen lleugers 

canvis sobre les característiques recollides de cada màquina inscrita. 

Permet conèixer, des de 1946 fins a 1970, no només el municipi d'ads-

cripció de la màquina, sinó també el topònim de la finca del comprador, 

incrementant notablement les potencialitats de la informació, en convertir 

pràcticament l’explotació en la unitat d'anàlisi usada.  

D'altra banda, es tracta d'una font diacrònica, ja que permet seguir tant 

l’evolució en la inscripció de nova maquinària com també la de traspas-

sos de màquines de segona mà procedent d'altres províncies espanyoles. 

En un primer període (fins al llibre 7), no es distingeix entre vehicles 

nous i usats, el que dona lloc a una àrdua tasca en haver de diferenciar 

entre vehicles nous i traspassos a partir de la matrícula i al fet que nor-
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malment en l’apartat d'observacions s'anota el número d'inscripció de 

procedència anterior així com el número d'inscripció posterior. En aquest 

sentit estem d'acord que “…estos registros de inscripciones podrían de-

purarse para constituir una fuente idónea de estudio de la mecanización 

agraria, pero esto sería arduo y laborioso…” (Segrelles,1988: 233). 

Tant és així que ha estat en aquesta tasca en la qual ens hem afanyat i que 

ha suposat la confecció de la base de dades. Així mateix, en informar del 

nombre de cavalls de vapor de cadascuna de les màquines, hem pogut 

mesurar el pes de la maquinària agrícola, cosa que és impossible quan 

simplement es distingeix entre tipus de màquines com és el cas del Cens 

Agrari. És sabut que en la construcció de tipologies d'agricultura s'acu-

deix al nombre d’HP per mesurar el pes de la maquinària agrícola d'un 

país o d'una regió (vegeu, al respecte, el treball del geògraf polonès Jerzy 

Kostrowicki (1991). D'altra banda, fins al 1977 —any en què té lloc 

l’anomenada "Operación Bloque", que va consistir en atorgar a les direc-

cions generals de trànsit la responsabilitat de matricular la maquinària 

agrícola autopropulsada, prèvia inscripció a les delegacions del Ministeri 

d'Agricultura—, tota la maquinària agrícola quedava registrada en el Re-

gistre de Tractors. És a dir, comptam a la nostra base de dades, que fina-

litza el 1970, amb recol·lectores i també motocultors o tractors articulats. 

A partir de 1977 es va constituir un llibre de registre per a cada tipus de 

maquinària, raó per la qual hem consultat el primer llibre de Registre de 

Recol·lectores, que inclou també les inscrites en l’anterior Registre de 

Tractors. 

Evolució i implantació de la maquinària agrícola a Mancor de la Vall 

La Guerra Civil va repercutir en l’evolució de l’agricultura espanyola de 

les primeres dècades del segle XX, ja que va suposar un clar alentiment 

del canvi tècnic i de les disponibilitats energètiques. Durant la dècada de 

1940 es constata novament un predomini absolut de la tracció animal, 

que representava un 94,7% del total de les disponibilitats energètiques. 

També es va produir una reculada en la progressiva vinculació amb el 

mercat i en l’especialització dels cultius, amb la qual cosa es mantenien 

les característiques d'una agricultura orgànica o preindustrial. 

Tal com ja es va apuntar en treballs anteriors (Binimelis, Ginard, Ordi-

nas, 2005), a les Illes Balears el registre de tractors i de maquinària agrí-
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cola autopropulsada en general, comença el 1946. És possible constatar 

que durant aquell any es matriculava un elevat nombre de vehicles, sens 

dubte a causa de l’acumulació de registres, probablement per la inclusió 

de la maquinària que estava operativa abans de 1946. Segons el cens de 

maquinària agrícola de 1932, hi havia a les Balears un total de 54 batedo-

res i 54 tractors, sent llavors una de les províncies més mecanitzades 

d'Espanya. Mentre que la mitjana insular era de 5,6 HP/ha, la mitjana 

estatal se situava en 5,2 HP/ha (Martínez Ruiz, 2000). No obstant això, 

l’increment del nombre de tractors matriculats s'accelerava després de 

1954 fins a 1960, la qual cosa permetria confirmar algunes hipòtesis 

plantejades en estudis de caràcter més general, com la que ja apuntava 

Ortega Cantero (1983: 111): “...el primer episodio de intensificación del 

proceso de mecanización (aproximadamente 1954-55 a 1960) supone 

una generalización de la maquinaria que conlleva la introducción de 

unidades de pequeña potencia (debido tanto a disponibilidades de la 

oferta como a limitaciones de la demanda)”. Tot i això, l’augment gene-

ralitzat dels tractors i de la maquinària agrícola no es produirà fins a la 

dècada dels seixanta, ja que si exceptuem la maquinària inscrita el 1961 

(108 màquines) que representa un lleuger descens respecte de l’últim any 

de la dècada dels 50 (138 màquines el 1960), a partir d'aquest moment les 

xifres sempre superen amb escreix els registres de la dècada dels cin-

quanta. El 1963 s'arriba a la xifra de 642 màquines registrades i encara 

que es produeixi una substancial inflexió en els anys 1964 (308 màqui-

nes) i 1965 (330 màquines), a partir de llavors el nombre es dispara amb 

més de mil unitats anuals de nova maquinària en els anys 1969 i 1970 

(amb 1.026 i 1.066 màquines, respectivament). 

L’evolució de la implantació de la maquinària agrícola a Mancor de la 

Vall no segueix l’esquema observat a les illes Balears en general. El pes 

adquirit per la maquinària agrícola autopropulsada havia estat gairebé nul 

durant la dècada dels anys 50. Els primers tractors varen aparèixer el 

1956, 1958 i 1959. Tots tres foren tractors de segona mà, el primer un 

Massey Ferguson adscrit a la finca de Can Reixac i el segon, un Fordson 

de rodes metàl·liques, propulsat per benzina, de la finca des Pou. El ter-

cer, un tractor Internacional adquirit a la possessió de Massanella.  
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Gràfic 1.  

Evolució de la maquinària agrícola a Mancor de la Vall (1956-1970) 

1956 1958 1959 1962 1963 1966 1968 1969 1970

tractors 1 1 1 1 1 1 3

TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 4 4
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3

4

5

 

Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura 

Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració personal. 

D’altra banda, la mecanització va estar lligada primer a la gran propietat, 

però també a la pagesia d’establit, com es posa de manifest, repassant els 

topònims de les primeres explotacions que al municipi de Mancor de la 

Vall van usar maquinària agrícola autopropulsada. S’Hort de Ca na Mi-

rall, sa Quarterada i Can Reixac són topònims d’explotacions petites; 

mentre que es Pou, Massanella, sa Font Garrover, Son Bonafè, Montaura, 

Biniatzent i sa Coma són els topònims de mitjanes i grans explotacions 

(possessions). Alguns d’aquests topònims es repeteixen durant el període 

estudiat, com es Pou i sa Coma. 

El pes adquirit per la maquinària agrícola autopropulsada no arriba a ser 

molt gran dins el període estudiat. En total hem comptabilitzat 15 màqui-

nes entre 1956 i 1970. Al finalitzar la dècada dels seixanta hi havia al 

municipi 10 tractors de roda pneumàtica (60% del total), incloent-hi un 

tractor articulat (de menors dimensions i d’escassa potència, 6,7% del 

total), així com un total de 4 motocultors (27% del total). Cal observar 

que es comptabilitza també un tractor de rodes metàl·liques (Fordson).  
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Taula 1. Distribució de la maquinària agrícola a Mancor de la Vall 

(1970) 

TIPUS NOMBRE % 

Motocultors       4 26,7% 

Tractors de rodes pneumàtiques       9 60,0% 

Tractors de rodes metàl·liques       1 6,7% 

Tractors articulats       1 6,7% 

Total general     15 100,0% 

Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura 

Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració pròpia. 

Són majoritàries les màquines autopropulsades d’escassa potència (nom-

bre d’HP) que és, d’altra banda, la tònica general del procés de canvi 

tecnològic estudiat durant aquestes primeres dècades d’implantació. Les 

unitats que tenen menys de 30 HP representen més de la meitat del pes 

global de la maquinària agrícola del municipi (55,11%). La maquinària 

agrícola de més de 60 HP tenia una presència nul·la al final de la dècada 

dels seixanta, mentre que les unitats de potència mitjana, de 31 a 60 HP, 

tenien un pes específic considerable (44,9%). L’escàs pes de l’espai con-

reat en un municipi de muntanya explica la tímida penetració de la ma-

quinària agrícola durant la dècada dels seixanta, com passa a la majoria 

de municipis de la Serra de Tramuntana, on el terreny en pendent ocupat 

per bosc és majoritari. 

Taula 2. Distribució de la maquinària agrícola a Mancor de la Vall 

per intervals de potència (HP) 

INTERVALS NOMBRE D’HP % 

Menys de 20 HP            84 27,7% 

Entre 21 i 30 HP            83 27,4% 

Entre 31 i 40 HP            36 11,9% 

Entre 41 i 60 HP          100 33,0% 

Total          303 100,0% 

Font: Registro de Tractores del Ministerio de Agricultura. Jefatura 

Agronómica de Baleares (1946-1970). Elaboració pròpia. 
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Les marques de la maquinària agrícola a Mancor de la Vall figuren a tra-

vés d’una representació significativa del procés d’implantació de la ma-

quinària agrícola a Balears (fins a un total de 11). Les marques més fre-

qüents (amb algunes unitats) són, amb aquest ordre, Pasquali, Barreiros i 

Guthelfer. La resta només està present amb una sola unitat i són H-

Goldoni, Ebro, Favias, Massey Fergusson, Fordson, Hanomag Barreiros, 

Internacional i Piva. En general, són màquines de marca nacional o de 

fabricació nacional sota llicència estrangera. Marques com Fordson, In-

ternacional i Hanomag Barreiros representen en gran part els exemplars 

encara en ús de la dècada dels cinquanta, quan aquestes marques van 

liderar el procés d'implantació tecnològica a l’agricultura espanyola. Des-

taquen també les marques de tractors petits i articulats, com són Guthel-

fer, AH Goldoni i Pasquali. Els Guthelfer es fabricaven a Reus des del 

1969 i els AH-Goldoni a Saragossa sota la llicència de Andrés Herma-

nos. També apareix una unitat d’Ebro, una marca creada per Motor Ibéri-

ca SA el 1954, quan la companyia Ford va ser nacionalitzada i es va de-

nominar Motor Ibérica, SA. Des del 1966 també fabricarà els Massey 

Ferguson sota llicència a Espanya. D’aquests n’hi ha un exemplar. Per 

tant, s’observa a la dècada dels seixanta l’expansió de la maquinària agrí-

cola en el camp gràcies a la consolidació de marques estatals de fabrica-

ció de maquinària agrícola (Ebro, Barreiros) i a la penetració de firmes 

internacionals que estableixen factoria pròpia en terreny hispà (Massey 

Ferguson, Pasquali). Destaca, paral·lelament, la creixent importància 

adquirida pels tractors articulats d'escassa potència (AH-Goldoni, Guthel-

fer). 

Gràfic 2. Principals marques de maquinària agrícola a Mancor de la 

Vall (1956-1970) 

 

Font: Registro de Trac-

tores del Ministerio de 

Agricultura. Jefatura 

Agronómica de Balea-

res (1946-1970).      

Elaboració pròpia. 
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Conclusions 

En l’anàlisi del trànsit de l’agricultura tradicional, de base orgànica, a 

l’agricultura industrialitzada, el procés de motorització i mecanització de 

les activitats agrícoles constitueix un eix bàsic. El treball s'ha realitzat a 

partir del Registro de Tractores, font específica i única per estudiar de 

forma diacrònica aquesta evolució i arribar a les conclusions que seguei-

xen. 

1. Durant la dècada de 1950, a Mancor de la Vall, el procés de mecanit-

zació és testimonial. No obstant això, la mecanització agrària a la dècada 

dels seixanta està protagonitzada per la tímida difusió del tractor de rodes 

pneumàtiques. La incorporació de noves tipologies de maquinària durant 

la segona meitat de la dècada, com és el cas dels tractors articulats, els 

motocultors, i els tractors petits, van contribuir a una lleugera acceleració 

del canvi tecnològic. 

2. D'altra banda, s'observa l’expansió massiva de la maquinària agrícola 

al camp gràcies a la consolidació de marques estatals encarregades de la 

seva fabricació (Ebro, Barreiros) i a la penetració de firmes internacio-

nals que estableixen factoria pròpia en terreny hispà (Massey Ferguson, 

Pasquali). Destaca així mateix la creixent importància adquirida pels 

tractors articulats d'escassa potència (AH-Goldoni, Guthelfer), a la dèca-

da dels seixanta. 
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