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PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ

Benvolgudes amigues i amics:
Aquella curolla que al voltant de l´any 2018 va tenir el regidor Miquel Gallardo, 
es va convertir en les I Jornades d´Estudis Locals de Mancor de la Vall. La 
ponència inaugural i les comunicacions es recolliren en el llibre publicat l’any 
2019. Les Jornades han tengut continuïtat i el 9 de gener de 2021 se celebraren 
les II Jornades d´Estudis Locals de Mancor de la Vall.
Com totes i tots sabeu el mes de març de l´any 2020 el món sencer va quedar 
pràcticament aturat. En el segle XXI, ningú no ho hauria pensat, que en l´època 
de les més avançades tecnologies que l´home ha pogut crear, una malaltia com 
la COVID-19, es convertís en una pandèmia mundial, que va aturar el món 
sencer i ha ocasionat moltes morts, de manera especial en les persones majors. 
Mancor de la Vall no ha esta aliè a aquesta paralització i per espai de dos anys 
moltes de les activitats programades no s’han duit a terme o s’han endarrerit, 
entre elles, les II Jornades d´Estudis Locals que en principi s’havien de celebrar 
cada dos anys, han patit el retard d´un any en el calendari programat.
Així i tot, amb tota la bona feina d’en Jaume Gual i de na Cati Llabrés, aquestes 
II Jornades d´Estudis Locals de Mancor de la Vall, varen poder sortir endavant.
A més del treball d’en Jaume i na Cati, és evident que sense la tasca d´investigació 
de totes les persones que hi participaren, bé en la ponència inaugural o presentant 
les seves comunicacions, no hauria estat possible la celebració d’aquestes II 
Jornades i tampoc no hauria pogut veure la llum aquest llibre.
Les nou ponències que formen aquest llibre són molt variades.
Des del treball d’en Toni Aulí i en Joan Pons, que parla de la depuració dels 
mestres de Mancor de la Vall, per part del règim franquista entre els anys 1936 i 
el 1943, fins al treball d’en Mateu Morro,  que parla dels bandolers que hi havia 
en la nostra contrada a finals del segle XVII i la primera meitat del segle XVIII.
També el treball de Miquel Jaume que ens presenta la figura de Miquel Canals 
i Mir, mestre a Mancor de la Vall a finals del segle XIX. El treball de Joan 
Pons que ens acosta al capellà Joan Femenia Payeras, des de la crítica que fan 
els setmanaris satírics, es Puput i Foch i Fum.
Un altra figura a destacar és la de Josep Mateu Martorell, metge molt estimat a 
Mancor i que ens fa aquesta ressenya biogràfica en Biel Pocoví.
En Biel Ferrer ens mostra com apareix Mancor en el Cançoner Popular 
recopilat pel Pare Ginard. Na Clara Fontanet i en Toni Trobat han fet un 



- 4 -

treball d´investigació on ens mostren la importància de les mancorines que 
s´han dedicat a la política municipal des de l´any 1979 a l´any 2015.
L´especialista en toponímia Antoni Ordines, ens caracteritza el paisatge 
mancorí a través de la toponímia. En Jaume Gual, a més de coordinar aquestes 
II Jornades d´Estudis Locals, també ha estat partícip de les mateixes, amb un 
treball d´investigació d´una feina, en la que moltes mancorines i mancorins hi 
dedicaren part de la seva vida, la feina dels carboners de Mancor de la Vall, que 
fou una activitat que era una font d´ingressos per a moltes famílies.
Com ja vos he dit, hem passat uns anys estranys i complicats, però que amb 
l´esforç de totes i tots els ponents hem pogut tirar endavant amb aquestes II 
Jornades d´Estudis Locals, i jo des del meu lloc i com a batle d´aquest petit, 
però alhora gran municipi, no puc estar més que agraït per aquesta feina, i 
començar a treballar per a la preparació de les III Jornades d´Estudis Locals 
de Mancor de la Vall.

Moltes gràcies per tot.

Guillem Villalonga Ramonell, Batle
Mancor de la Vall, maig de 2022
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PONÈNCIA INAUGURAL
Joan Josep Amengual i el Trienni Liberal a Mallorca: 
una mirada des de la perspectiva de l’educació i l’acció social.
 
Pere Fullana Puigserver, UIB1

Introducció
Permeteu-me deixar un rastre simbòlic en perspectiva de futur. Aquest tre-
ball estava pensat per esser tractat en el marc del 2020, en el context de la 
commemoració del bicentenari de l´inici del Trienni Liberal (1820-2020). La 
pandèmia de la Covid-19 ha provocat, des del mes de març de 2020 sobretot, 
canvis rellevants en el ritme de vida i ha incidit d’una forma molt directe en 
les convocatòries públiques. No obstant totes les adversitats, les II Jornades 
d’Estudis Locals de Mancor finalment es pogueren celebrar presencialment el 
9 de gener de 2021. No hem perdut, doncs, la perspectiva de la commemoració 
i per l’experiència viscuda hem seguit considerant rellevant incorporar també 
elements que compartim amb la circumstància que es visqué a Mallorca tant el 
1820 com el 1821. Ens referim per una part a la pesta de 1820 que afectà la co-
marca de Llevant de Mallorca i també a la passa de febre groga que tocà el viu 
de la ciutat de Palma durant la segona meitat del 1821.2 Aquesta coincidència i 
la necessitat d’aprofundir l’impacte epidemiològic en el passat ha fet recurrent 
també incorporar aquest referent a la nostra intervenció. Per aquesta circums-
tància, a més del fet educatiu i del projecte social del Trienni, farem algun 
esment al protagonisme de la salut pública, concretament a la sanitat. Sense 
l’impacte social i econòmic d’aquest factor sobrevingut difícilment no es pot 
entendre el desenvolupament del projecte liberal en tota la seva perspectiva.
Aquest treball està dividit en tres parts. 
En la primera centrarem el personatge en el context del Trienni, i justificarem 
la connexió amb els àmbits específics de l’educació –entès com una categoria 

1. Aquest article s’inclou entre les publicacions de transferència del coneixement del Pro-
jecte: Cultura y prácticas escolares en el siglo XX. EDU2017-82485-P. Programa estatal de 
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma estatal de Ge-
neración de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación 2013-2016 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (AEI/
FEDER, UE).

2. El 2020 s’havia començat a commemorar el bicentenari de la Pesta a Mallorca, i s’havien 
promogut iniciatives destinades a fer memòria del Trienni Liberal, propostes que en gran me-
sura no s’han pogut dur a terme.
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que transcendeix l’escolarització– i de la beneficència, en tan en quan aquests 
dos referents van tenir un paper essencial en el projecte liberal hispànic, amb 
l’avenç i l’assaig general que va suposar el Trienni Liberal (1820-1823).
En la segona, posarem en evidència algunes de les característiques de Joan Jo-
sep Amengual com agent i com a missioner de l’educació liberal, tot destacant 
que Amengual no centrà la seva atenció ni en l’escola ni en la beneficència, 
però enfocà el seu compromís en l’educació cívica. En aquest sentit dedicà 
gran quantitat d’energies a divulgar el constitucionalisme entre una població 
que vivia un procés de transformació. Una catarsi que els liberals entenien com 
a pas per passar a la condició de ciutadans i crear una nova cultura ciutadana. 
L’objecte de la tercera part és aprofundir la instrucció pública i la beneficència, 
entesos com a dos àmbits que assoliren un paper de primer nivell durant els 
tres anys d’excepcionalitat constitucional, al qual ens referim. Al compàs dels 
avanços del projectes educatius i socials inclourem també el fet pandèmic de 
1821, per les similituds amb el moment present i per l’interès que pot tenir com 
a assaig general de gestió d’una circumstància de contagi que ja va ser gestio-
nada de forma professional i moderna, almenys parcialment.

1. El marc general del Trienni Liberal: Joan Josep Amengual  
    i Reus (1820-1823), entre els agents de canvi.
De Joan Josep Amengual Reus (Mancor de la Vall 1793 – Binissalem 1876) 
coneixem fonamentalment la seva tasca literària, en particular la seva proposta 
periodística durant el Trienni. Dirigí, amb una projecció desigual, tres capça-
leres periodístiques (Semmanari Constitucional, Polític, Mercantil de Palma, 
Es Prat i sa Bufera i Es Deixondidor)3 i deixà oberts al futur un seguit d’inter-
rogants relacionats amb els objectius i l’estratègia d’aquests periòdics. Aques-
tes publicacions aporten dades d’un gran interès per conèixer el context, però 
continuen generant dubtes. A aquestes obres s’hi ha de sumar el Diccionario 
Mallorquín-Castellano-Latín 4 i alguna obra de caràcter històric sobre l’origen 
de Binissalem.5 Tota aquesta obra ha estat aprofundida sobretot des del vessant 
lingüístic i cultural,6 i només parcialment des de la perspectiva política. 

3. ENSENYAT QUINTANA, Joan, Joan Josep Amengual i el Setmanari polítich y mercantil 
de Mallorca, Randa 14 (1983) pàg. 109-120.

4. AMENGUAL REUS, J.J., Diccionario mallorquín-castellano-latín, Palma, 1841.

5.  AMENGUAL REUS, J.J., Apunts sobre l’origen i història de la vila de Binisssalem, estudi preliminar de Va-
lentí Valenciano López i Pere Fullana Puigserver, Palma: Consell de Mallorca. Departament de Cultura, 2004.

6.  MASSOT I MUNTANER, Josep, Els mallorquins i la llengua catalana. Segles XIII-XXI, Bar-
celona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010.
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Les biografies de J. J. Amengual incideixen en el seu compromís liberal consti-
tucional durant el Trienni, i entenem que el seu protagonisme polític és evident 
durant aquests anys simbòlicament tan significatius. El protagonisme d’Amen-
gual no apareix a primera línia política. No fou diputat a Corts, ni diputat a la 
Diputació Provincial, ni estigué relacionat amb l’Ajuntament de Palma, però 
va ser elegit batle de Binissalem el 1822, i posteriorment esdevingué una peça 
essencial de l’engranatge liberal del municipi. Els estudis locals sobre aquest 
període, sobretot a partir de la documentació municipal, ens permeten un accés 
directe als protagonistes i el seu perfil, tant professional com econòmic.7 Els 
nous ajuntaments, sorgits a l’empara de la Constitució de 1812, permeten l’ac-
cés al control local a una generació de joves formats acadèmicament, amb mè-
rits professionals, però sobretot amb ciutadans que s’ocupen d’activitats comer-
cials i econòmiques més dinàmiques i obertes, clergues il·lustrats, propietaris 
que havien mantingut un compromís favorable a les innovacions, en el marc de 
la Societat Econòmica d’Amics del País i dels seus projectes de modernització.
Atès el valor simbòlic que té el Trienni en el conjunt de la revolució i/o evolu-
ció del liberalisme a l’Estat espanyol, val la pena constatar el perfil dels prota-
gonistes socials i polítics d’aquest període. Entenem per protagonistes aquells 
que gaudiren d’una certa visibilitat durant aquests anys i mantingueren un 
compromís a favor de la catarsi social i política. El perfil d’aquests individus 
té diverses característiques. Indubtablement la majoria no actuen sols ni aïllats 
de la resta, i molts pocs també tenen una idea i una perspectiva clara d’allò que 
està passant, però intueixen allò que inevitablement ha d’acabar succeint. Hi 
ha un món vell que cau, que s’està desplomant, i un mou nou que emergeix, 
amb múltiples desafiaments i incerteses. El Trienni, com en tots els processos 
de canvi, és un període emblemàtic, un laboratori que ens permet experimentar 
i conèixer l’embrió de la societat futura. 
Valentí Valenciano ha estudiat el Trienni a Mallorca d’una manera integral, i 
s’ha aproximat a la figura de Joan Josep Amengual a partir de la documentació 
municipal de Binissalem, i d’això n’ha deixat constància en la seva producció 
historiogràfica, però el seu compromís liberal només es pot entendre en el marc 
general de l’evolució política i de l’assaig general que suposà en el seu conjunt 
el Trienni Liberal.8 

7.  MAYOL ARBONA, Gabriel, El Trienni Constitucional a l’Ajuntament de Montuïri (1820-
1823), a Montuïri: terres i gent. Primeres Jornades d’Estudis Locals de Montuïri, 2010, pàg. 
219-227. FULLANA PUIGSERVER, Pere, Memòries d’un temps (I): Capítols d’Història 
Contemporània d’Algaida (1800-1823), Ajuntament d’Algaida, 2000, pàg. 41-51. Pere Salas 
ha explorat també en diversos arxius municipals i és, juntament amb Valentí Valenciano, un 
dels grans coneixedors d’aquest període, des de la perspectiva de la Part Forana. 

8.  VALENCIANO LÓPEZ, Valentí, El Trienni Liberal a Mallorca, 1820-1823, Tesi docto-
ral, Universitat de les Illes Balears, 2012.
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L’arquitectura política del primer liberalisme està basada en un projecte prota-
gonitzat per una generació de joves formats a les aules universitàries del final 
del XVIII i del començament del XIX, singularment per juristes, metges i alts 
funcionaris, acompanyats de militars liberals i clergues convençuts del paper 
del regalisme liberal. Ens referim a clergues que se senten cooperants de l’estat 
liberal, i que consideren l’Església com una peça essencial per fer aferrar el 
nou sistema polític. 
Aquest conjunt d’agents del liberalisme polític apareixen a l’escenari del Tri-
enni acompanyats de comerciants i promotors econòmics que representen la 
llibertat econòmica, capitalistes vinculats a la banca emergent, al comerç ma-
rítim a les elits que apostaven clarament pel canvi.
Tanmateix, aquest procés es fonamenta en el text constitucional aprovat el 19 
de març de 1812, i el canvi tingué diversos àmbits a efectes pràctics: l’instituci-
onal, l’administratiu, el pressupostari i la creació d’un univers social nou, que 
requeria un canvi de mentalitat i una nova formació. Però al mateix temps, tot 
i que el primer liberalisme no era social, era hereu del pensament il·lustrat i no 
s’entenia sense reconèixer que la igualtat era un eix fonamental per aconseguir 
una societat nova. Més endavant analitzarem els avenços en els àmbits de la 
instrucció pública i de la beneficència, però convé destacar que al marge de la 
tensió política i la divisió a l’interior de la societat, entre el vell món que cau 
i el món que està naixent, hi constatam diverses realitats que també reclamen 
una mirada atenta. Sense aquests elements difícilment podrem entendre en el 
seu conjunt el perfil i la profunditat dels canvis que es pretenien assolir.
El 1814, Ferran VII havia frustrat la posada en pràctica dels acords constitu-
cionals de les Corts de Cadis. Un percentatge elevat del teixit social hispànic, 
entre el qual hi destacava la ciutadania més viva i preparada en perspectiva de 
futur, havia apostat pel liberalisme evolutiu. No obstant això, la pressió dels 
sectors reaccionaris locals i l’ambient contrarevolucionari europeu legitimaren 
el canvi de direcció de la monarquia hispana. D’aquesta manera es frustrava 
temporalment el canvi. El Pronunciament de Riego, a Cabezas de San Juan el 
primer de gener de 1820, tingué com a principal resposta el restabliment del 
sistema constitucional. Ferran VII acceptava el règim constitucional i s’orde-
nava la transició al model liberal. 
Joan Josep Amengual el 1820 tenia vint-i-set anys, formava part d’aquella ge-
neració de joves preparats i amb mèrits suficients per liderar aquell procés de 
canvi polític i administratiu que proposava el liberalisme hispànic9. Durant la 
primera restauració absolutista (1814-1820) hauria finalitzat els seus estudis de 

9.  CASSANYES ROIG, Albert; RAMIS BARCELÓ, Rafael, Graduados en leyes y cánones 
en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca (1694-1830), e-SLegal History Review 16 
(2013) pàg. 1-62.
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dret a la Universitat Lul·liana i Literària de Mallorca, tot i que no consta entre 
els graduats en aquell centre. 
La historiografia tradicional no havia ponderat suficientment el pes sociològic 
del liberalisme, sinó que més aviat havia considerat que es tractava de minori-
es il·lustrades. La realitat tanmateix desmenteix aquesta tesi i els estudis més 
recents proven que existia una classe dirigent innovadora, socialitzada a la SE-
MAP primer, i posteriorment en els diferents òrgans de gestió i de poder polític, 
especialment entre 1810 i 1814. La resistència als canvis era evident, palès amb 
les actituds i la bel·ligerància d’una gran part dels integrants dels ordes religio-
sos, un gruix rellevant de l’aristocràcia local i el seu entorn, i els professionals 
de l’estructura social i econòmica acomodada en el model de l’Antic Règim.
En qualsevol cas, fins i tot entre 1814 i 1820 es produïren canvis significatius i 
es constaten certes persistències protagonitzades pel reformisme liberal i fins i 
tot a algunes de les innovacions del liberalisme de 1812. De fet, molts liberals 
implicats en el procés de modernització social continuaren vinculats a les ins-
titucions i lideraven bona part de les societats dinamitzadores. 
El Trienni suposà una acceleració per recuperar allò perdut el 1814. La política 
passà a tenir un gran protagonisme –de fet la confrontació ideològica esdevin-
gué un dels principals eixos de novetat durant aquest temps–.10 No foren temps 
fàcils, com a conseqüència de la crisi econòmica, la manca de recursos per part 
de les administracions, la dificultat per pacificar la ciutadania, el protagonisme 
militar, el paper de la Milícia Nacional, etc. Hom destaca sobretot el paper del 
Cap Polític i dels responsables d’ordenar la política local (Guillem Ignasi de 
Montis, Conte de Montenegro, Genís Quintana) que comptaren amb la col-
laboració d’un bisbe significativament liberal (Pedro González Vallejo), una 
diputació provincial ferma i decidida a favor del canvi, i una xarxa de batles i 
de regidors que treballaren intensament fins els darrers instants per consolidar 
un règim que no aconseguia els suports ni internacionals ni de les elits tradici-
onals espanyoles.
L’Ajuntament de Palma, la Diputació Provincial i els ajuntaments protago-
nitzen la vida institucional, en aquestes institucions hi emergeix un univers 
de personatges, activitats i projectes que, en conjunt, reflecteixen l’essència 
d’allò que serà bona part de la societat, almenys fins a la Restauració borbò-
nica de 1874-75. Joan Josep Amengual representa aquesta generació, la seva 
vida personal i professional és un element més entre els components generals 
que expliquen aquell context i aquella realitat simbòlicament tan potent i tan 
rica des de molts punts de vista. La societat civil tingué, en paral·lel una gran 
projecció en el projecte polític i social del Trienni. La dinàmica s’expressava 

10.  VALENCIANO LÓPEZ, Valentí, El Trienni Liberal a Mallorca: moderats i exaltats, 
Plecs d’Història Local [en línia] 179 (2020) pàg. 2-5 [Consulta 31-01-2021].
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d’una manera concreta a través de les societats patriòtiques, i la vida quoti-
diana fluïa d’una manera dinàmica i viva, tal i com es posa de manifest en la 
memòria d’aquests anys (Capdepera,11 Felanitx, etc.).12 
La tardor de 1823, l’ambient social polític que s’exterioritzava a Mallorca –i 
a Espanya en general i fins i tot a Europa– era de convulsió i de desconcert. 
L’economia estava canviant, la societat s’estava manifestant més secular i 
oberta, les exigències individuals eren majors –en drets i deures– però la per-
cepció i la urgència d’aquests canvis no comptaven amb els consensos sufici-
ents. Ni els fets encara no eren prou contundents per canviar les mentalitats, ni 
la societat en general no estava capacitada suficientment per reinventar-se. Els 
recursos eren limitats, les elits febles i les idees que havien de moure el món 
topaven amb resistències encara sòlides. Al costat del paper de la reacció, hom 
ha d’afegir-hi també el dels liberals moderats, i possiblement en aquesta franja 
cal situar-hi l’entorn d’Amengual, al costat de Josep Sanglada de Togores 13 i 
de tants altres il·lustrats liberals illencs, sensibles al canvi.

2. Joan Josep Amengual, compromès amb l’educació cívica.
El mes de juny de 1821, amb vint-i-un anys, Amengual havia finalitzat els es-
tudis de dret a la Universitat. Des del 1820, ja actuava com a Procurador Síndic 
de l’Ajuntament de Binissalem, tot formant part de l’equip que havia estat 
elegit el 23 de març de 1820. El 1821 no prengué part del consistori, perquè 
segons l’art. 316 de la Constitució, no es podia ocupar ni el càrrec de batle ni 
de síndic més d’un any. El 1822, va ser elegit batle de Binissalem, juntament 
amb Andreu Beltrán. 
Joan Josep Amengual es pot caracteritzar com agent i missioner de l’educació 
liberal, tot destacant que Amengual no centrà la seva atenció ni en l’escola 
ni en la beneficència, però enfocà el seu compromís en l’educació cívica. En 
aquest sentit dedicà gran quantitat d’energies a divulgar el constitucionalisme 
entre una població destinada a convertir-se en comunitat de ciutadans lliures. 
El 1820 no hi havia partits polítics organitzats però gairebé ningú no actuava 
per lliure. Amengual era un individu amb formació universitària, segurament 
amb inquietuds culturals i hauria mantingut una relació estreta amb els preli-

11.  MASSANET, Antoni J., Vida i costums a Capdepera (1812-1931). Edició a cura de Josep 
Terrassa. Mallorca: Documenta Balear, 2009, pàg. 36-48.

12.  XAMENA, Pere, Anys enrera (I Part). Segle XIX, Felanitx 1963; XAMENA, Pere, Anys 
enrera (II Part). Segle XIX, Felanitx, 1983.

13.  MAS I VIVES, Joan, Josep de Togores i Sanglada, comte d’Aiamans (1767-1831). Bio-
grafia d’un il·lustrat liberal, Palma: Universitat de les Illes Balears-Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1994.
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berals il·lustrats que tenien una certa influència en la Part Forana, especialment 
en la comarca del Raiguer. 
A finals de novembre de 1820, Amengual inicià la publicació del Semmana-
ri Constitucional, Polític i Mercantil, una publicació setmanal que sortia el 
dissabte, de quatre pàgines, l’objectiu principal del qual era explicar el text 
Constitucional a la ciutadania mallorquina. Les Corts generals convocades el 
1820 s’atribuïren el dret a protegir la llibertat d’impremta, i ràpidament apro-
varen el Reglament de 22 d’octubre de 1820 i crearen una Junta de Protecció 
de llibertat d’impremta. La confrontació ideològica generada durant el Trienni 
generà la Llei addicional de 12 de febrer de 1822 i la de 28 de juliol de 1823.14 
La divulgació del constitucionalisme i la pedagogia liberal prenia forma en 
diferents àmbits i s’activaren totes les mediacions possibles amb l’objectiu 
d’arribar a les capes populars de la població. Amengual elegí la premsa, en el 
marc del suport que tenia de les Corts.
Des del 1812, per Mallorca circulaven diversos Catecismes constitucionals, el 
més conegut dels quals havia estat publicat per Josep Caro Sureda.15 El manual 
s’havia editat a Palma, en l’univers liberal i la seva edició tingué ressò arreu de 
la ‘nació espanyola’. L’autor seria Josep Caro Sureda germà del general Pere 
Caro Sureda, un dels referents militars de la Guerra del Francès. L’obra de 
Josep Caro va ser reeditada a Cartagena el 1820. Pel seu contingut encaixava 
en el projecte d’Amengual i dels liberals de 1820. Amengual participava acti-
vament com agent d’aquell col·lectiu de ciutadans que mantenien la vigència 
d’il·lustrar el poble, instruir la joventut i aportar materials per a la nova escola 
pública. Entre les exigències del govern instituït el 1820 es contemplava l’ex-
plicació del text constitucional, com a complement de les homilies dominicals 
a totes les parròquies de Mallorca, la celebració del 19 de març com a festa pa-
triòtica i la dedicació de places i carrers rellevants a la Constitució com a eix de 
cohesió, referència dels valors i del nou ordre de la ciutadania. Aquest objectiu 
didàctic i formatiu, que Amengual projectarà a través de la premsa esdevingué 
un dels grans desafiaments del sistema liberal i, molt probablement, una de les 
grans frustracions de les noves elits.
Entre els mesos de desembre de 1820 al 14 de juliol de 1822, Joan Josep 
Amengual publicà trenta-dos números del setmanari (256 pàgines segons En-

14.  MARCUELLO BENEDICTO, Juan I., La libertad de imprenta y su marco legal en la 
España liberal, Ayer 34 (1999) pàg. 68-69.

15.  D.J.C., Catecismo político arreglado a la Constitución de la monarquía española: para 
ilustración del pueblo, instrucción de la juventud y uso de las escuelas de primeras letras, 
Palma: Imprenta de Miguel Domingo, 1812. CARO SUREDA, José, “Catecismo político arre-
glado a la Constitución de la Monarquía Española”, a Juan Romero Alpuente (coor), La nación 
se hizo carne. Madrid: Espasa Calpe, 2009, pàg. 261-294.



II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE MANCOR DE LA VALL

- 14 -

senyat Quintana, defensa que tenia 8 pàgines per número, a mi no me surten 
els comptes), comentà 27 dels 384 articles de la Constitució Espanyola de 
1812, un nombre molt escàs tenint en compte les pretensions del promotor de 
la iniciativa. En definitiva, dedicà fins a vint mesos a explicar la Constitució i 
a divulgar-la, en la llengua materna.
Un temps especialment rellevant en la biografia de Joan Josep Amengual. Ha-
via nascut en un període marcat per la Revolució, havia crescut en una cir-
cumstància d’incertesa com a conseqüència de les guerres d’Espanya amb 
França i l’Anglaterra, per la Guerra del Francès i com a conseqüència d’això 
segurament la seva vida s’encaminà vers l’horitzó del dret, i el liberalisme 
naixent obria un seguit d’oportunitats.
El Trienni de 1820-23 semblava que havia de ser la culminació definitiva del 
liberalisme a Espanya, i, amb cautela, com la resta de liberals moderats, l’entorn 
d’Amengual apostà per consolidar el sistema constitucional, en un moment gens 
fàcil, afectat per la crisi econòmica, les pestes, la fallida tècnica de les adminis-
tracions, i la necessitat d’implementar reformes i canvis profunds en la societat. 
S’havia de trencar definitivament amb el model de l’Antic Règim. L’educació i 
la beneficència ens permeten observar les dificultats reals del sistema, al marge 
dels debats i la confrontació ideològica que coneixem amb més detall.

3. Educació i beneficència durant el Trienni, afectats per la  
    pesta i la febre groga.
Pel que fa a l’estat de l’escolarització i l’educació en general a Mallorca durant 
el final de l’Antic Règim, fins el 1812 coneixem l’evolució de l’escolarització 
i la formació masculina, especialment arran de la creació de l’Estudi General 
Lul·lià, primer, i la Universitat Literària i Lul·liana de Mallorca, després. Un 
contingent rellevant de la xarxa educativa descansava sobre l’estructura de la 
Seu de Mallorca, la Cúria eclesiàstica i dels ordes religiosos, i sabem que en 
casos concrets, la fundació de convents a la Part Forana es justificava amb 
una sol·licitud dels poders municipals demanant mestres per ensenyar els mi-
nyons.16 Allò que resta encara més obscur i més invisible és tot allò relacionat 
amb la formació de la dona, perquè documentalment i públicament tots els 
focus estan posats sobre la formació masculina.
Quan a l’escolarització femenina, el mapa escolar fins el segle XIX era força 
diferent. Palma comptava amb el Col·legi de la Criança (fundat el 1510), i la 
primera xarxa escolar femenina no se crearia fins el XIX, tot i que hi havia 

16.  La història de l’educació a Mallorca, exceptuant l’època contemporània, no ha generat 
excessiu interès al món acadèmic i universitari. L’educació entre els segles XIII i XVIII espe-
ra pacientment un estudi i un relat actualitzat.
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hagut alguns intents tímids durant el segle XVIII. Hi havia donzelles i dones 
dedicades a la costura de les nines, algunes de les primeres congregacions 
religioses modernes es fundaren també per educar nines; les elits socials es 
formaven en monestirs i amb institutrius, i només excepcionalment la dona 
assistia a l’escola, fins al començament del XIX, moment en el qual es fundà a 
Palma el Col·legi de la Puresa (1809). A tall d’excepció convindria recuperar 
la tasca educativa i social de les beates i beguines que, durant els segles XVII i 
XVIII, es dedicaren a aquests serveis. Sabem que hi havia nuclis potents durant 
el XVII a Pollença; en el XVIII a Manacor; i el 1798, Felanitx amb les Ger-
manes de la Caritat. Aquestes iniciatives acabaren creant xarxes de beates que, 
en alguns casos, eren reconegudes públicament com “ses mestres”, com és el 
cas de Porreres, amb la fundació d’un institut religiós amb aquest nom popular.
Pel que fa a l’estat de la beneficència a Mallorca, recordar que la infraestructura 
assistencial al començament del segle XIX, era el resultat de tres grans etapes: 
la primera, des de l’època medieval, una xarxa formada per petits hospicis, 
hospitals i centres assistencials diversos; la segona un fruit de l’humanisme i 
de l’esperit caritatiu dels segles XVI i XVII, amb un teixit assistencial format 
al voltant de l’Hospital General, la Casa de la Misericòrdia, la Casa de Nines 
Òrfenes o Minyones i la Casa de la Pietat. La tercera fase, va ser el resultat 
de les reformes il·lustrades, amb la col·laboració de l’església, especialment 
durant el regnats de Carles III i de Carles IV. El nombre d’infraestructures a 
penes no havia variat en relació als segles anteriors, però s’introduïren matisos 
que, a la llarga, van tenir una clara transcendència sobre la gestió dels centres 
i el sentit de la beneficència.17 Entre les novetats més rellevants s’introduí un 
element nou, arreu de la Corona espanyola, la creació de la Casa d’Expòsits 
o Inclusa. El director des del 1798 era el paborde mossèn Bartomeu Jaume 
i mantingué el prestigi i la legitimitat durant el Trienni Liberal. Havia estat 
l’elegit pel bisbe Bernat Nadal i havia estat durament qüestionat pels sectors 
reaccionaris durant la restauració absolutista de 1814, sobretot per part del 
canonge Antoni Llaneras. 
La Constitució de 1812 expressava un propòsit i uns plans ambiciosos que 
comptaren amb escassíssim temps per a la seva execució. La restauració de 
l’absolutisme i les seves conseqüències (1814-1820) eliminaren, temporalment, 
qualsevol possibilitat de renovació social en profunditat. L’estat liberal, a Ca-
dis, no se va significar per la seva sensibilitat social, almenys no en la mateixa 
força que s’actuà a favor de la instrucció pública. L’article 321 de la Constitució 
apostava pel control de l’assistència pública per part de l’Estat, però a penes 
no es desenvolupà. Instrucció Pública i Beneficència van seguir dos itineraris 
diferents, i de fet van ser tractats de forma desigual a les Corts de Cadis i així 

17.  FULLANA PUIGSERVER, Pere; VALENCIANO LÓPEZ, Valentí, Bernat Nadal i Cres-
pí. Un bisbe d’inspiració lul·liana, Mallorca: Illa Edicions, 2020, pàg.101-106.
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apareixia consignat a la Constitució. Entre el 1812 i el 1820 hom constata un 
buit legislatiu, se suposa que aquesta qüestió era fonamental en l’articular de 
l’estat constitucional, però no hi hagué un desenvolupament legislatiu posterior. 
De fet, fins al 1820, no es projectà d’una forma evident, el canvi radical respec-
te a la dinàmica assistencial pública. El projecte liberal tenia com a principal 
objectiu superar l’estat tradicional de la caritat, considerava insuficient la gene-
rositat dels poderosos per sostenir en exclusiva els centres assistencials i apos-
tava per vincular íntegrament els centres a l’administració pública. Diputació i 
Ajuntaments crearen les mediacions i cercaren els recursos necessaris, amb la 
col·laboració d’eclesiàstics, professionals i filantrops. Els eixos de la pràctica 
de la beneficència liberal pública es basaven en la planificació, la confecció de 
padrons de pobres i de malalts sense recursos, l’aplicació de criteris de distribu-
ció i la correcció de necessitats fingides i la ganduleria.18 

3.1 El projecte escolar i educatiu del liberalisme  
      constitucional del Trienni.

El 1820, acceptat el text constitucional de 1812 com a marc legal de referència, 
l’Estat retornà a les diputacions el paper de coordinació i gestió regional del 
territori, amb el Cap Polític com a principal representant. Amb la recuperació 
de la Constitució de 1812 i les Corts, les diputacions hagueren de discernir les 
competències provincials i municipals en matèria educativa, una clarificació 
que afectà especialment l’Ajuntament de Palma, que mantenia el seu compro-
mís històric, des de 1715, amb la Universitat Literària i Lul·liana de Mallorca, 
el mestre de gramàtica de Cura, la rectora de la Criança i el Col·legi de la Sapi-
ència, és a dir aquelles entitats gestionades per un patronat tradicional, resultat 
de l’acord entre el poder civil i l’eclesiàstic. Les despeses d’aquestes instituci-
ons van continuar en mans de l’Ajuntament, amb el vistiplau de la Diputació, i 
es van suprimir les escoles de gramàtica i de llatinitat. Tot allò relacionat amb 
l’educació tenia encara un aire clerical, impropi de l’esperit modern, liberal i 
secular. Transformar-ho no seria fàcil, perquè provocaria resistències en l’es-
tructura social tradicional.
El problema escolar no havia quedat resolt el 1812, tot i que s’havien fet al-
gunes passes amb la creació d’escoles públiques de nins i nines. En qualsevol 
cas, aquest discerniment competencial a penes no ha estat tractat per la histo-
riografia tradicional a Mallorca, tot i comptar amb relats rellevants sobre la 
instrucció pública a Mallorca, com ara l’obra de Jaume Pomar.19 Potser l’obra 

18.  “Informe sobre algunos de los establecimientos de beneficencia y educación en Mallor-
ca”, Semanario Politécnico de Mallorca, 17 març 1821, pàg. 49-64.

19. POMAR FUSTER, Jaume, Assaig històric sobre el desenvolupament de la Instrucció 
Pública a Mallorca, Govern de les Illes Balears, 1990.
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més emblemàtica i més clarificadora és la de Bernat Sureda.20 Aquest autor, 
especialista en aquest període, insisteix en què la Societat Econòmica Mallor-
quina d’Amics dels País (SEMAP) es lamentava de l’estat deplorable en el 
qual es trobava la instrucció pública, tant en el món rural com en l’urbà.21 Al 
començament del XIX eren escassos els municipis que havien organitzat una 
escola, amb mestre i recursos, tampoc no tenien disponibilitat, ni econòmica 
ni de personal, per engegar una escolarització femenina amb garanties.22 Els 
projectes escolars liberals més significatius foren impulsats primer per la SE-
MAP, continuats per la Diputació i l’Ajuntament de Palma, i excepcionalment 
per alguns municipis forans, com Sóller o Felanitx, entre d’altres. Tanmateix 
no ens podem estendre en la descripció de l’escenari escolar dels dos primers 
decennis del vuit-cents. Entre els il·lustrats, els primers liberals, el clergat il-
lustrat i els sectors més dinàmics i innovadors de la societat illenca hi havia un 
cert consens en el paper cabdal que havia de tenir l’escolarització en el projecte 
social i polític liberal.
Les Actes de la Diputació Provincial i de l’Ajuntament de Palma, la premsa 
contemporània i els cronicons del període ens ofereixen algunes pistes clares 
per explicar l’univers escolar del Trienni. Aquesta informació s’hauria de com-
pletar amb les actes de la Junta Provincial d’Instrucció Pública i les Actes de 
les juntes municipals d’Instrucció Pública, en aquells casos que existeixin. Els 
pressuposts municipals anuals apareixen com una evidència més del compro-
mís dels ajuntaments en la instrucció pública. Joan Josep Amengual, batle de 
Binissalem el 1822, hauria hagut d’aplicar aquells projectes renovadors en ma-
tèria escolar i afrontar els desafiaments que suposava no disposar de mestres 
titulats ni de recursos econòmics a curt termini per formar dones i homes aptes 
per dedicar-se a la instrucció pública.
El sistema liberal es caracteritzà per la seva aposta clara per les escoles pa-
triòtiques, sinònim d’escola pública. Restablerta la Constitució de 1812, 
els liberals depositaren en les Corts de 1820 les competències en matèria 
de política educativa. Ben aviat s’engegà la idea d’establir un pla general 
d’instrucció pública. Entre gener i juliol de 1821, l’educació tingué un cert 
protagonisme en la vida política i simultàniament la Diputació i l’Ajunta-
ment de Palma lideraven les polítiques d’escolarització. Durant aquest perío-

20. SUREDA GARCIA, Bernat, La formación del profesorado en Mallorca. Antecedentes y 
origen de la Escuela Normal, Universidad de Palma de Mallorca, 1984, pàg. 35-44.

21. Una bona actualització d’aquesta temàtica a: SUREDA GARCIA, Bernat, “El bisbe Na-
dal i l’educació de la seva época”, a Pere Fullana Puigserver i Mercè Gambús Saiz (coor). El 
bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812, Mallorca: 
Publicacions de la Catedral de Mallorca, 2003, pàg. 33-51.

22. CRESPO SÁNCHEZ, Francisco Javier, Un modelo de mujer en la prensa del Trienio 
Liberal: análisis a través del Periódico de las Damas, El Argonauta Español 11, 2014.
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de l’opinió pública es feia ressò del debat sobre educació i beneficència a les 
Corts, i els diferents corrents liberals treballaven l’argumentari destinat a de-
construir el teixit escolar existent. La majoria d’ofertes escolars i educatives 
històriques no superaven el filtre ni s’adaptaven a l’esperit de la il·lustració 
liberal. Es tractava d’institucions antigues, però sense aquella consistència ni 
garantia de respondre a les exigències del present. Els liberals qüestionaven 
el model educatiu de l’Escola de Llatinitat del puig de Randa, el Col·legi 
de la Sapiència, el Seminari Conciliar, la Casa de Penedides de la Pietat, 
la Criança, la Puresa, la Casa de Nines Òrfenes i, fins i tot, la Universitat. 
Consideraven aquesta darrera institució secular que havia quedat reduïda a 
un esquelet, sense projecte filosòfic, sense una idea ni un horitzó de futur. 
Des d’un cert consens aconseguit a la Diputació apostaven per refundar la 
Universitat i reconduir la resta d’institucions educatives i assistencials.23 El 
29 de juny de 1821, les Corts aprovaren el Reglament General d’Instrucció 
Pública. Segons Puelles es tractava d’un text legal (12 títols i 130 articles) 
que configuren la primera estructuració moderna de l’educació, d’acord amb 
els principis liberals triomfants.24

A Palma, pensant en el curs 1821-1822, es veia com imprescindibles l’existèn-
cia de dues càtedres d’Instrucció Primària, per a la qual cosa esperaven poder 
disposar de mil lliures de la talla. L’Informe d’Instrucció Pública de 20 març de 
182125 projectava aquest nou mapa escolar amb escoles públiques que havien 
de reflectir l’esperit del liberalisme naixent. Anava en aquesta direcció, i així 
el maig de 1821 s’informava de les dues Càtedres a la Diputació. Aquestes es-
coles eren regentades per mestres aprovats per la Diputació. Al mateix temps, 
s’iniciava un procés de control dels mestres que exerceixen sense títol de la Di-
putació (a tall d’exemple, Joan Mas denunciava a Guillem Nicolau Sansaloni 
per no gaudir del títol). Per completar aquesta xarxa, es creava també a Palma 
l’Establiment Gimnàstic Militar, agost 1821, i l’Escola de Nicolau Pons era 
assumida per la Diputació Provincial (1822) com a escola de referència, men-
tre, de fet, apareixia com una tercera escola patriòtica per a Palma. Ja el curs 
1821-22 sembla que a Palma hi havia tres escoles de Primeres Lletres (Llotja, 
Carme i Monti-sion), mentre la rectora de la Criança reivindicava la continuïtat 
del centre, depenent de l’Ajuntament.
Durant aquell curs es dotaren les escoles de mestres titulats i es feren oposi-
cions. Adesiara apareixen evidències de les sol·licituds de càtedres que arri-

23.  “Informe sobre algunos de los establecimientos de beneficencia y educación en Mallor-
ca”, Semanario Politécnico de Mallorca, 17 març 1821, pàg.55-64.

24.  PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideología en la España contemporánea 
(1767-1975). Barcelona: Editorial Labor, 1980, pàg .75.

25.  Arxiu Municipal de Palma (AMP), Actas Municipals de1821, AH 2138, pàg. 206-209.
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ben a l’administració, com ara Tomás Marcelo Sánchez, Joan Company, An-
toni Pastor, Estanislau Piñano i Bartomeu Gamundí, entre alguns altres. En la 
convocatòria pública d’aquell any, van ser elegits Tomàs Marcelo i Bartomeu 
Gamundí. De moment no disposam d’un estudi empíric sobre l’aplicació del 
Reglament de 1821 que exigia l’erecció d’una escola primària amb un mestre 
titulat al capdavant, a totes les poblacions de més de cent veïnats. La Diputació 
Provincial havia de controlar els pressuposts municipals destinats a l’escolarit-
zació i la titulació dels mestres, i apostava pel mètode Lancaster com a model 
educatiu, i proporcionava els materials imprescindibles per a la seva pràctica.26 
Els liberals de 1820 no s’oposaven a la col·laboració de l’Església, però posa-
ren límits a l’escola conventual i privada. De fet, entre els mestres i professors 
acreditats hi havia un nombre considerable d’eclesiàstics. L’estat, segons la 
majoria parlamentària de 1821, havia de posar els límits a l’educació i havia de 
definir els temes d’allò que havia de ser el marc de la llibertat d’ensenyament. 
La primera secularització concreta de l’educació a l’Estat espanyol no tenia 
un aire anticlerical, sinó una implicació i un control per part de l’administra-
ció pública. La professionalització més que secularització, perquè de fet no es 
privà a cap clergue a ensenyar, mentre disposés de la titulació necessària. El 
liberalisme admetia, a través del Reglament General de 1821, l’existència de 
l’ensenyament privat, en el marc dels principis sancionats per la Constitució 
política de la monarquia.27 
Dues de les qüestions que les administracions públiques hagueren de resoldre 
durant el Trienni tenen relació amb la xarxa escolar de l’Antic Règim, a la base 
de l’escolarització i de preparació o de suport a l’educació superior o univer-
sitària. Inicialment, es resistiren a acceptar les condicions en les quals s’ha-
via sostingut el Col·legi de la Sapiència. Aquest centre, dedicat a la formació 
clerical, no encaixava en el projecte liberal, però alguns dels responsables de la 
política liberal del moment s’hi havia format durant la joventut. Un d’aquests 
era precisament Joan Josep Amengual. Un altre, Estanislau Piñano que inicia-
ria la seva carrera política com a professor d’instrucció primària. Ambdós eren 
liberals reconeguts. Més difícil va ser canviar la tendència i acabar amb els 
mestres conventuals i en eliminar definitivament de la xarxa escolar aquelles 
escoles regentades per mestres sense titulació.
Tot allò relacionat amb l’escolarització femenina seguí un altre registre durant 

26.  Sobre els detalls i l’evolució de les escoles patriòtiques, vegeu: SUREDA GARCIA, Ber-
nat, La formación del profesorado en Mallorca, o. c.., pàg. 35-44. Sobre els Mestres titulats, la 
gestió de la Diputació i la xarxa escolar a Mallorca durant el Trienni, vegeu: VALENCIANO 
LÓPEZ, Valentí, El Trienni Liberal a Mallorca, 1820-1823, Tesi doctoral, Universitat de les 
Illes Balears, 2012, pàg. 325-344.

27.  PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideología, o.c., pàg.77.
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aquests anys. Igual que resultà difícil digerir el paper que les administracions 
liberals havien de mantenir amb la Sapiència, pel compromís econòmic que 
descansava sobre l’Ajuntament de Palma, igual passà amb la Casa de la Crian-
ça. Tanmateix, la Diputació fallà a favor de continuar els compromisos histò-
rics amb aquell centre femení, permanent a Palma des del començament del se-
gle XVI. El Col·legi de la Puresa era força diferent perquè el seu manteniment 
no afectava les administracions públiques, i la Casa de Nines Òrfenes a penes 
no apareix com un problema, ni tan sols com una inquietud. El pressupost es-
colar de l’Ajuntament de Palma, aprovat pel 1823 està pensat exclusivament 
per a les escoles masculines.28

3.2 L’impacte de les pestes de 1820 i 1821: els desafiaments al  
projecte liberal.

Com se suposa el nostre propòsit no és narrar la història de les pestes i febres que 
afebliren el teixit social i anímic de Mallorca durant la segona meitat del 1820 
i durant el tram del 1821. Especialistes del tema, com ara Pere Salas o Isabel 
Moll, ho han tractat en profunditat. Ho volem fer present aquí, parlant d’Amen-
gual i del Trienni, perquè aquesta situació tan especial aporta alguns elements 
que serveixen per entendre el Trienni i els professionals que gestionaren el canvi.
Entre els mesos de maig i agost de 1820 –quan tot just les administracions pú-
bliques illenques havien començat a ser gestionades amb un projecte liberal– se 
detectà la pesta al llevant de l’illa de Mallorca (Son Servera, Artà i Capdepera). 
En quatre mesos es comptabilitzaren fins a 2.446 defuncions. Aquest contra-
temps tingué conseqüències econòmiques i morals sobre la societat insular. 
Hem incorporat aquesta temàtica precisament perquè, ara, dos-cents anys des-
prés, salvant les distàncies es repeteix una situació amb certes similituds, amb 
la Covid-19. Allò que ens interessaria, a hores d’ara, i tenint en perspectiva la 
mirada de Joan Josep Amengual, d’un professional liberal de la Part Forana, el 
1820, jove, sense por, il·lusionat davant els desafiaments que suposava el canvi 
de règim, i els horitzons professionals i socials que apuntava la conjuntura.
A Palma, al començament del mes de setembre hi havia constància de conta-
giats de febre groga, els primers tenien una relació directe amb el món del co-
merç vinculat al port de la Ciutat, un eix essencial en el projecte social i econò-
mic del primer liberalisme. Amb data de 17 de setembre de 1821, l’Ajuntament 
de Palma va fer arribar als pobles de l’illa un ban on es posava de manifest que 
s’havia procedit a l’acordonament de la ciutat i s’havien racionalitzat els punts 
de comunicació amb la part forana, especialment centrat a la porta de Sant An-
toni, del Camp i alguna altra de les que comunicaven amb l’interior de l’illa. 
Així, es pensava llevar la por als venedors de queviures bàsics, que tant neces-

28.  AMP, Actes Municipals de 1823, AH 2140/1, pàg. 612-617 (614, instrucció pública).
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saris eren per al proveïment dels ciutadans i pel que es veu, no arribaven amb 
la quantitat necessària per temor al contagi. Tanmateix, la mesura no degué 
gaudir de l’efecte desitjat, ja que el 20 del mateix mes, es va llançar una circu-
lar des del Govern Provincial, on després de denunciar que els pobles havien 
deixat d’enviar queviures a la capital, es manà als ajuntaments dels pobles que 
prenguessin les mesures oportunes per tal de no aturar el comerç amb Palma.29

La febre groga de 1821, a Palma, condicionà clarament el procés de consolida-
ció del projecte liberal, però alhora impulsà el pla sanitari, i donà més visibilitat 
al model higienista i de salut pública que el liberalisme havia d’engegar. Entre 
el 12 de setembre de 1821 i el 27 de gener de 1822 prop de dos mil ciutadans 
moriren a conseqüència de les febres.30 Hi ha una certa constància de què la 
salut pública, la sanitat i la higiene eren un objectiu prioritari del primer libe-
ralisme il·lustrat. La pesta i la febre groga feren reaccionar les elits illenques: 
“Com a conseqüència d’aquests fets, i del reformisme liberal, es potenciaren 
noves institucions de beneficència pública tant rural com urbana”.31 
El sistema liberal tingué una certa capacitat i reaccionà ràpidament davant les 
emergències, amb un pla sanitari modern i pragmàtic, aplicà cordons sanitaris, 
adoptà mesures de confinament i aplicà metodologies de control de l’extensió de 
l’epidèmia, amb coordinació amb l’exèrcit, la policia, els zeladors de barri, etc. 
Tot això no era gratuït, ni fàcil d’assumir per unes administracions que as-
piraven a capgirar el model de recaptació tradicional (delmes, talles, impos-
tos locals, etc.) per un sistema modern i igualitari. La febre groga de Palma 
obligà, ja en un primer moment, al tancament dels temples, de les escoles de 
nins i de nines, la creació de campaments fora de les murades de la ciutat (La 
Real, Bellver, etc.), es posaren en funcionament hospitals d’observació, s’im-
plementà l’hospital de caritat, s’acordonà la ciutat, s’emparedaren alguns dels 
carrers més afectats, ... els costos d’aquestes operacions urgents obligaren a les 
administracions a endeutar-se, fins al punt de batre moneda pròpia a una seca 
improvisada –en mans de la família Canut– que fabricà moneda amb la plata 
de les parròquies i convents. 
Les urgències i la gravetat de la situació posà de manifest la necessitat de posar 
en funcionament respostes de tota mena, algunes de les quals de caràcter tradi-
cional, com ara la sopa econòmica per a pobres. La principal novetat d’aquest 

29.  SALAS VIVES, Pere, “Cordons sanitaris (Mallorca: 1787-1899)”, Gimbernat 37 (2002) 
pàg. 61, nota 12. 

30.  MOLL BLANES, Isabel, “La fiebre amarilla de 1821 en Palma”, a Homenatge a Antoni 
Mut Calafell, arxiver. Palma de Mallorca. Govern Balear, 1993, pàg. 157.

31.  FULLANA PUIGSERVER, Pere, Mallorca durant el segle XIX (1808-1868), Quaderns 
d’Història Contemporània a les Illes Balears: Edicions Documenta Balear, 1996, pàg.22.
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recurs va ser que provenia del col·lectiu xueta proper al liberalisme, des d’una 
actitud d’apoderament social. Per altra banda, també hi hagué individus i 
agents eclesiàstics, sobretot religiosos, que s’oferiren voluntaris per assistir als 
contagiats (agustins i franciscans, sobretot). Es reclamà a les esglésies l’ús de 
les estores per tapar les cabanes dels campaments extramurs; i es posaren en 
funcionament accions pels més empobrits i vulnerables de la societat. Tot això 
anà acompanyat d’una complicada i exhaustiva vigilància dels campaments i 
de les zones acordonades, per evitar mal comportaments, robatoris i actituds 
incíviques. Les administracions en un sol mes actuaren amb agilitat.
Davant la gravetat de la situació, els mesos d’octubre i novembre de 1821, in-
crementaren les respostes sanitàries (augment del nombre de metges i ocupant 
espais nous destinats als serveis sanitaris), crearen les companyies auxiliado-
res, l’Església posà a disposició fins i tot el palau episcopal i diferents edificis, 
mentre mantenia els temples tancats i frenava l’assistència als actes de culte, 
sobretot en dies especialment simbòlics com Tots Sants o el Dia dels Morts. 
La principal novetat, durant el mes de novembre, va ser la posada en funciona-
ment del campament per a pobres, al bosc de Bellver. Els gestos de solidaritat 
arribaren des de diferents sectors, especialment dels metges i zeladors de barri, 
però també dels enterradors i encarregats de portar els difunts al cementiri. 
Foren tres mesos intensos, frenètics, que deixaren una experiència de dolor 
i de gestió, però també d’incertesa, perquè el sistema liberal es veié condi-
cionat profundament per aquesta situació. Els professionals van sortir enfor-
tits d’aquesta experiència (metges, funcionaris públics, gestors...), es prengué 
consciència de l’estat econòmic real de la ciutadania, les queixes dels sectors 
populars que no podien fer front a les exigències impositives augmentaren 
considerablement. El mes de desembre de 1821 es cantà definitivament el Te 
Deum a la Catedral, però començava una llarga processó de queixes, de deu-
tes, d’impagats, de préstecs i de precarietat que tot plegat recaigué sobre una 
administració que no tenia una gran capacitat econòmica ni autonomia sufici-
ent. Joan Josep Amengual conegué de prop tot això, essent batle de Binissa-
lem. També degué ser conscient i sensible davant l’ambigüitat que suposava 
la teoria liberal de comptar amb els més vulnerables per fer aquelles tasques 
públiques més marginals. Presos, orfes, majors de l’hospici i pobres van ser 
utilitzats com a mà d’obra barata durant el contagi. Aquella pràctica, impròpia 
d’una societat igualitària i moderna, generà alguns debats, certament encara 
tímids, en alguns plenaris municipals de la Ciutat.

3.3 La Beneficència Pública: un projecte preferent del  
      liberalisme.

Pocs mesos després de prendre possessió del seu escó, els diputats es posaren 
a treballar en el tema de la beneficència pública. Pel que es dedueix, entre 
les prioritats del projecte polític liberal hi havia certa urgència per reformar i 
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transformar profundament el sistema social. El 29 d’agost de 1820 la Diputa-
ció publicà una Circular, en la qual s’oferien els resultats d’una anàlisi de la 
pobresa i del compromís liberal, en certa manera el programa de beneficència 
que reclamava el canvi, hereu del model il·lustrat i del liberalisme constituci-
onal de 1812. La justificació i els objectius del projecte es fonamentaven en 
el desig de desterrar la pobresa, reformar els costums i establir un sistema que 
proporcionés llums, virtuts i prosperitat.32 De manera contundent i sens deixar 
massa temps pel dubte, proposava establir un hospici de caritat a cada munici-
pi, a càrrec de l’Ajuntament Constitucional. La novetat no era l’hospici, perquè 
ja n’existien a diferents municipis de les illes, sinó que havia de ser públic, 
gestionat per l’Ajuntament i seguint l’esperit constitucional. Així mateix, el 
batle havia de treballar directament amb el rector de la localitat, membre de la 
comissió de dit hospici com a vocal nat. La Comissió de l’Hospici estava com-
posta per un president (el batle), quatre membres (rector, comptador, tresorer 
i secretari), quatre vocals (dos eclesiàstics i dos seglars), i quatre zeladors. Un 
total de dotze individus que havien de treballar de franc, perquè només estaria 
remunerada la majordomia de l’hospici. Aquesta reglamentació, amb el suport 
de tots els membres de les comissions, havia de procurar el manteniment, havia 
de fer i actualitzar el padró dels pobres i havia de procurar l’accés d’aquests a 
treballs d’utilitat pública. En el cas de Palma el problema més difícil de resol-
dre era actuar amb justícia amb els pobres originaris de la Part Forana de Ma-
llorca i equiparar el seu manteniment, a cura del municipi d’on eren originaris.
El liberalisme pretenia crear un model de beneficència pública, integral, sen-
se marginar la religió, amb capacitat per controlar la mendicitat, restaurar els 
bons costums, evitar la vagància, generar la virtut social i confiar en la bondat 
humana. La llei general de beneficència del 6 de febrer de 1821, es començaria 
a executar a Mallorca el 28 de març de 1822, amb un impacte que mereixeria 
un estudi exhaustiu, com s’ha fet en altres àmbits geogràfics de l’Estat. Primera 
llei 23 de gener de 1822, segons Pere Salas.33 Es parla, encara, del rebuig fron-
tal a la caritat privada, segons Pere Salas.34 La beneficència un projecte estrella 
dels liberals hispànics, però no hi hagué temps suficient per desenvolupar tota 
aquella legislació i aquells propòsits que s’havien consensuat.35

32.  “Circular de la Diputación Provincial de Mallorca de 29 de agosto de 1820”, Semanario 
Politécnico de Mallorca, 17 de març de 1821, pàg. 49-53.

33.  VIDAL GALACHE, Florentina, “El impacto de la Ley General de Beneficencia de 1822 
en Madrid”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea 1 (1987) pàg. 41-56.

34.  SALAS VIVES, Pere, “La beneficència i l’assistència social en el marc de l’estat liberal: 
1820-1930”, a Aina Pascual (coor), De la beneficència a l’estat del benestar. Història dels ser-
veis socials a Mallorca (s. XVI-XX). Mallorca: Consell de Mallorca. Departament de Benestar 
Social. Institut Mallorquí d’Afers Socials, 2011, pàg, 53.

35.  SALAS VIVES, Pere, “La beneficència …o.c., pàg. 53.
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En relació a les infraestructures de la beneficència pública a Mallorca durant 
el Trienni, Pere Salas se centra en tres institucions: Casa Misericòrdia, Inclusa 
i Hospital. Evidentment, la Casa de Misericòrdia focalitzava gran part de l’in-
terès general, perquè tenia diferents funcions (hospici, joves, etc.) i totes tres 
tenien un abast insular,36 tot i que afectava d’una forma directa l’Ajuntament 
de Palma. La segona, era la Casa d’Expòsits que, segons Pere Salas, fou la que 
manifestà més símptomes de secularització, perquè passaria de mans del bisbe 
a l’Ajuntament de Palma.37 I, ja en tercer lloc l’hospital.38 En qualsevol cas, en 
totes es mantingué la direcció dels clergues que les regien, molt més en el cas 
de l’Hospital, que era coregentat per la Diputació i el prior de la Sang.39 
Hi havia dues institucions més de beneficència que, històricament, havien tin-
gut una significació rellevant i que no eren exclusivament religioses. Ens re-
ferim a les Minyones o Casa Hospital de Nines Òrfenes; les Penedides de la 
Pietat; i una tercera que tenia un component educatiu, però que, això no obs-
tant, sovint apareix entre les institucions benèfiques, com era el Col·legi de la 
Criança. Durant el Trienni, tant la Diputació Provincial com l’Ajuntament de 
Palma s’afanyaren en crear una Casa de Correcció, per a nins vagabunds, es 
pretén crear-la, es cerca un espai (la Inquisició, un convent). El 1823 es conti-
nuava reivindicant (per a pidolaires, joves de carrer, etc.).40

Durant aquests anys el debat sobre beneficència, les demandes contínues sobre 
la necessitat de poder disposar de més recursos pel manteniment de les institu-
cions públiques de beneficència, i la urgència de clarificar la dimensió privada 
o pública d’algunes de les existents centrà bona part del debat en les sessions 
dels ajuntaments i focalitzà bona part de les demandes que els municipis adre-
çaren a la Diputació Provincial i al Cap Polític. Els regidors dels ajuntaments, 
els diputats provincials i el personal administratiu treballaren per enfortir una 
xarxa de beneficència pública sòlida, però toparen amb la dura realitat de la 
manca de recursos econòmics. Aquesta dificultat s’agreujà, encara més, com 
a conseqüència de la fallida institucional incapaç de suportar el deute que ge-
neraren les epidèmies i la necessitat d’enfortir la seguretat. La tensió política 
provocà un augment de la despesa militar, un major protagonisme de la Milícia 
Urbana, i una implementació de la policia i el control. Joan Josep Amengual, 
durant la seva batlia i com a representant de l’administració, degué conèixer de 
prop aquesta problemàtica. En bona mesura, pel sosteniment i manteniment de 

36.  SALAS VIVES, Pere, “La beneficència…o.c., pàg. 60-62.

37.  SALAS VIVES, Pere, “La beneficència…o.c., pàg. 61.

38.  Sobre l’Hospital, SALAS VIVES, Pere, “La beneficència…o.c., pàg. 58-60.

39. A la mort del prior, mossèn Joan Fontcoberta, va ser substituït per Andreu Gamundí i ben 
aviat per mossèn  Joan Ferrà, canonge i així s’estalviava 200 lliures.

40.  SALAS VIVES, Pere, “La beneficència…o.c., pàg. 98, nota 17.
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les institucions públiques de beneficència s’havia de recórrer a balls de màs-
cares, espectacles a la Casa de Comèdies de Palma, curses de braus i loteries. 
Però també a una pressió persistent de la Diputació i l’Ajuntament de Palma 
perquè els ajuntaments forans tinguessin cura de la despesa que generaven els 
pobres, malalts i presos forans assistits en els centres que tenien la seva ubi-
cació a la Ciutat. El debat sobre aquesta qüestió era permanent en les sessions 
ordinàries municipals. En bona mesura, el control de tot allò relacionat amb 
l’atenció a les necessitats anava a càrrec de la Junta Provincial de Beneficència 
i de les Juntes Municipals.
Per altra banda, l’ideal de la beneficència pública necessitava concretar-se en 
projectes municipals i aquests executar-se en edificis i locals apropiats. En 
aquelles localitats on hi havia prèviament hospicis i hospitals erigits abans no 
va ser difícil continuar-hi la tasca i arribar a acords. Segurament aquest és el cas 
de l’hospici d’Artà, Felanitx, Sóller i possiblement algun altre. A partir de 1821, 
en algunes localitats s’iniciaren les gestions per erigir aquests centres. En la 
majoria de casos, tot i que la creació no va ser immediata, els projectes es con-
cretaren al llarg de la primera meitat del segle XIX. Aquest és el cas de Pollen-
ça (1839), Llucmajor (1836) (Isabel Garau), Sóller, Porreres, Santa Margalida, 
Campos, Manacor, Montuïri, Binissalem (per aquest darrer cas, Pere Salas).41

Els resultats i l’impacte de la llei general de Beneficència de febrer de 1822 
va ser semblant a allò que succeí a la resta de l’Estat, com a conseqüència de 
la manca de recursos econòmics, la limitació dels espais –tot i que els liberals 
pensaren de seguida en destinar a la beneficència molts dels espais conventuals 
desamortitzats el 1820–; la falta de professionals, tot i que comptà amb la bona 
disposició tant de la Junta Provincial com de les juntes municipals de bene-
ficència. La professionalització de la gestió i direcció persistí en molts casos 
seguint el model de direcció anterior, com ara a la Casa de Misericòrdia, Casa 
d’Expòsits i Hospital. En la majoria de casos, en allò que més es millorà va ser 
en la dotació de serveis mèdics, amb els protagonisme del metge Pere J. Arabí 
(1821) o del cirurgià Antoni Arbona, entre molts d’altres. La lluita persistent 
per aconseguir locals amb millors condicions d’atenció va ser persistent durant 
el Trienni. En multitud d’ocasions es pensà en el monestir de Santa Margalida 
com a seu de la Casa d’Expòsits; i la dels Caputxins, com a Casa de Correcció.

Consideracions finals.
Tant la figura de Joan Josep Amengual des del vessant cívic i polític com el 
Trienni Liberal en el seu conjunt continuen essent temes oberts, per bé que 
Valentí Valenciano López ha fixat alguns dels principals eixos d’interpretació, 

41.  SALAS VIVES, Pere, “La beneficència…o.c., p. 57.  
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i ha aportat un volum d’informació de gran rellevància. 
La historiografia, en general, com ha destacat recentment el mateix Valenci-
ano, insisteix en la tensió política, en les dificultats per formar i fer arribar el 
missatge nou a la ciutadania i en termes generals s’insisteix en la manca d’una 
base estructural on fonamentar un model polític i social liberal. La radicalit-
zació política, sobretot la confrontació entre la reacció i el liberalisme radical, 
ha eclipsat encara més el posicionament del col·lectiu de liberals moderats, 
il·lustrats i compromesos amb el canvi, però no a qualsevol preu. 
Joan Josep Amengual esdevindrà amb el anys un representant del sistema 
liberal, coneixia perfectament el projecte que s’engegava durant el Trienni 
Constitucional (1820-23), però ens manquen evidències –fonts concretes– que 
expressin les seves conviccions, idees i pràctiques específiques, no només 
referides a les polítiques generals, sinó específicament amb temàtiques com 
l’escolarització, la beneficència pública, la salut pública i tot allò referit a la 
millora qualitativa de la ciutadania.
En l’actual circumstància, marcada per la pandèmia de la Covid-19, podem 
entendre millor els efectes i les conseqüències de la pesta de 1820 i de la febre 
groga de 1821. Al marge de les dades de mortalitat i de les pràctiques i políti-
ques que s’aplicaren davant les emergències, sembla clar que en conjunt es re-
valoritzà la salut pública, la sanitat i la higiene. Aquests valors estaven entre els 
objectius del primer liberalisme, i es pot constatar l’influx d’aquests objectius 
amb les polítiques municipals (neteja de carrers, cementiris fora dels nuclis ur-
bans, policia, etc.). Les epidèmies segurament van fer que la societat en el seu 
conjunt prengués més consciència de què estaven davant desafiaments nous i 
augmentà la sensibilitat i l’exigència en aquesta direcció. 
Hem incidit d’una forma directa en el fet educatiu i en la beneficència pública, 
perquè entenem que representen dos eixos essencials per entendre el canvi 
que el primer liberalisme introduïa d’una forma contundent. Ni la Diputació 
Provincial ni els Ajuntaments no disposaren dels recursos suficients per exe-
cutar les polítiques que les Corts Generals manaven fer, però el Trienni en el 
seu conjunt fou una oportunitat històrica per experimentar per primer cop un 
model nou d’escolarització i un sistema públic de beneficència que trencava 
definitivament amb una tradició que, en gran mesura, ja no se sostenia.
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La caracterització del territori mancorí a través de la toponímia
 
Antoni Ordinas Garau
Departament de Geografia. Universitat de les Illes Balears

Introducció
Objectius
En el present estudi es pretén posar en valor la toponímia, un patrimoni cultu-
ral intangible i sovint desapercebut, i realitzar una caracterització del territori 
i el paisatge de Mancor de la Vall a partir de l’anàlisi i classificació dels noms 
de lloc o topònims majors1 que majoritàriament apareixen a la cartografia i 
bibliografia editades i relatives al municipi. Això implica identificar i classi-
ficar els topònims i genèrics toponímics referits al paisatge rural mancorí, tot 
tenint en compte la seva relació amb la realitat territorial i en el context de la 
toponímia illenca.
L’anàlisi de la toponímia permet extreure informació abundant i diversa així 
com identificar les principals característiques del paisatge actual i històric de 
Mancor, evidenciant la utilitat de l’estudi de la toponímia per a la caracteritza-
ció del paisatge i el territori del municipi des del punt de vista geogràfic, però 
també històric i didàctic (ORDINAS i BINIMELIS, 2018). 

Toponímia i Geografia 
De les estretes relacions entre ambdues branques del coneixement, degut al 
clar caràcter interdisciplinari tant de la geografia com de la toponímia (TORT, 
2003), ja fa temps que se n’adonaren alguns geògrafs així com representants 
d’altres i diverses disciplines (filòlegs, cartògrafs, historiadors, literats...) tant 
d’àmbit nacional com internacional. D’entre els nombrosos referents s’ha de 
citar al geògraf canadenc Henri Dorion, personalitat destacada a nivell interna-
cional pels seus treballs d’aplicació de la toponímia a la Geografia on en fona-
menta alguns dels principis teòrics. Dins l’àmbit nacional, i més concretament 
en el de parla catalana, no podem deixar d’esmentar les aportacions realitzades 
pel professor de geografia Joan Tort qui, a través d’una extensa obra, ha nodrit 
el marc teòric i epistemològic sobre els estudis geogràfics realitzats a partir 
de la toponímia com a font descriptiva i explicativa del territori i dels seus 
paisatges (TORT, 2000). L’establiment dels principis de transparència, d’ex-

1.  Categoria que inclou no només els macrotopònims i alguns mesotopònims sinó també 
aquells que, tot i ser considerats microtopònims, resulten significatius i emblemàtics dins el seu 
context territorial.
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cepcionalitat i de significativitat territorial com a mètodes geogràfics aplicats 
a la toponímia suposa una de les principals aportacions, especialment a l’hora 
de realitzar una interpretació i anàlisi del paisatge a través de la toponímia com 
les que aquí s’esbossen.

El topònim Mancor 
L’etimologia del topònim Mancor, aràbiga i idèntica a la de Manacor, ja evi-
dencia l’estreta relació entre els noms (dels llocs) i els propis llocs, en tant en 
quant la majoria dels topònims són descriptius i, en conseqüència, mostren les 
principals característiques del territori que identifiquen, confirmant els ano-
menats principi de transparència i de significativitat aplicables universalment 
a la toponímia. Tornant al nom de Mancor, el filòleg Joan Coromines i el 
toponimista Josep Mascaró Passarius (COROMINES i MASCARÓ, 1989) 
assenyalaren que manqur significa ‘lloc enfondit, excavat’, tot i que també pot 
ser un nom de persona, epítet tret del participi passiu del verb naquar ‘batre, 
pegar cops, gratar, fer sonar el tambor, excavar’. La grafia Manchor apareix 
en el Llibre del repartiment de Mallorca (1232). El 1925, quan es constituí en 
municipi, rebé la denominació castellanitzada de Mancor del Valle per dife-
renciar-lo de la denominació semblant de Manacor, i el 1984 fou oficialitzada 
la denominació Mancor de la Vall, però la forma simple Mancor es manté com 
la única popular.

El municipi de Mancor: geografia i territori 
Mancor és un municipi interior situat en el sector central del nord de l’illa. S’es-
tén pel vessant meridional de la Serra de Tramuntana i més concretament pels 
contraforts dels puigs dels Tossals Verds i de Massanella2, fet que no encaixa del 
tot amb l’adscripció dins la comarca del Raiguer, ja que 2/3 parts del territori 
és completament muntanyenc. Aquesta tipologia implica la coexistència de dos 
tipus de paisatges diferenciats: el muntanyenc i l’aturonat o quasi pla.
A conseqüència d’aquesta posició interior, el terme limita amb altres quatre 
termes: Escorca a tramuntana; Selva a llevant i migjorn; Lloseta a llebeig; i 
Alaró a ponent. Cartogràficament, l’àrea del municipi es configura de forma 
aproximadament rectangular, allargassada de N a S, d’uns 6 per 4 km. Amb 
19,87 km2 d’extensió és el quaranta-quatrè terme més gran de Mallorca i, tot 
i que la població mancorina es concentra massivament en el nucli de la vila, 
també són part del municipi els nuclis històrics de Biniarroi (455 m), Biniat-
zent (275 m) i Massanella (215 m), encara que actualment no tenen la conside-

2. Utilitzam la grafia històrica tradicional, seguint un criteri acceptat en toponímia i aplicat 
en altres casos (Cala Ratjada, Porto Cristo...) on preval la tradició escrita front a altres grafies 
basades en una possible etimologia.
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ració d’entitats de població. Fins el 1925, en què aconseguí la independència 
municipal, l’actual terme de Mancor de la Vall estava comprès dins el de Selva.
El nucli de la vila ha crescut, afavorit per la confluència dels torrents de sa 
Canaleta i de Biniarroi, en un important creuer de camins que comuniquen 
la Serra de Tramuntana amb el Raiguer. A la petita àrea rectangular ocupada 
per l’antiga alqueria de Mancor hi convergien els camins provinents de Selva, 
Massanella, Almallutx, Biniarroi i Biniatzent. Ha tengut, a més, un fàcil accés 
a Inca, capital comarcal amb un dels mercats més rellevants de la Part Forana, 
i a l’eix històric entre Palma i Alcúdia. Aquest creixement del nucli de la vila 
s’ha produït en detriment de la resta dels llogarets els quals, o bé per una situ-
ació excèntrica, com la de Biniatzent, o bé per l’orografia que dificulta l’accés 
a Biniarroi, o bé per un fort domini senyorial com el sofert per Massanella, es 
veieren condemnats a la pràctica desaparició.
Sa Vileta, Turixant, es Colomer, ses Planes, s’Ametlar i l’Hort de Son Simó 
són els barris que, fruit de l’expansió urbana dels segles XVIII-XX, conformen 
la vila amb una quarantena de carrers i places. La Plaça d’Alt o de l’Ajunta-
ment se situa a 213 m d’altitud, tot i que el conjunt del nucli urbà oscil·la entre 
els 225 m de sa Vileta i els 195 m de s’Ametlar. Tanmateix la vila no només 
s’enfila per un coster del Puig de Santa Llúcia sinó que també s’estén per la 
part més baixa de la vall, fet que, a més de justificar la denominació oficial de 
Mancor de la Vall, s’avé amb la descripció d’aquesta antiga glosa:

Santa Llúcia morena,
està damunt un serral
i Mancor és un fondal

que quan plou molt, tot se nega.

La toponímia major de Mancor: fonts i classificació
La selecció de la toponímia major de Mancor s’ha realitzat a partir de diverses 
fonts cartogràfiques les quals no nomes permeten la localització dels topònims 
–qualitat inherent als noms de lloc que queda reflectida a la pròpia etimologia 
de la paraula topònim, del grec τόπος ‘topos’, lloc, i ὄνομα ‘onoma’, nom 
(nom de lloc)–, sinó també categoritzar els noms en base a la dimensió geogrà-
fica i la rellevància històrica i social. Ja en el Mapa de la ysla de Mallorca, a 
escala aproximada 1:70.000 del cardenal Antoni Despuig i Dameto (1785) s’hi 
situen 13 topònims corresponents a l’actual terme de Mancor: Mancor, Sta. 
Lucia, Biniaroy, Los Refals, Massanella, Sô Mague, Câ Bajoca, Cunia, Font 
Garrover, Câ Macip, Binietzens, La Taulera i Casesnovas. El segueix, cronolò-
gicament, el Mapa de Mallorca (1962-67) a escala 1:31.250 de Josep Mascaró 
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Pasarius (Figura 1), on la den-
sitat toponímica s’incremen-
ta notablement per assolir el 
màxim en el Mapa Topogrà-
fic Balear (1990-95) a escala 
1:5.000. El Mapa de Mallorca 
a escala 1:25.000 de l’Atles de 
la Gran Enciclopèdia de Ma-
llorca (1998) i el Nomenclàtor 
de la toponímia major de les 
Illes Balears (2007) són altres 
fonts que deriven del Mapa 
Topogràfic Balear i que tam-
bé hem fet servir. Finalment, 
tot i no constituir la principal 
font d’aquest treball, mereix 
especial menció l’obra de Ga-
briel Fiol Mateu, “Toponímia 
documentada”, publicada al 
llarg dels primers 40 números 
de la revista Montaura, entre 
els anys 1988 i 1997, on es do-
cumenten fins a 336 topònims 
mancorins3.
L’anàlisi de les fonts toponí-
miques4, especialment les car-
togràfiques abans descrites, ha 
donat com a resultat la selec-
ció d’un total de 284 topònims, 
alguns dels quals són variants, 
això és, segones o terceres 
denominacions. D’aquestes 
xifres s’infereix una densitat 
toponímica de 14,2 topònims/
km2, prou elevada si tenim en 
compte que es tracta de la to-
ponímia major formada per 
macrotopònims a escala local i 

3.  La seva anàlisi permetria aprofundir i perfilar amb molt més detall la caracterització pretè-
rita del paisatge mancorí en tractar-se, majoritàriament, de toponímia morta.

4.  Apareixen citades, en conjunt, en el capítol final de bibliografia i fonts. 

Figura 1. Detall del territori de Mancor extret del Mapa de Mallorca 
de J. Mascaró (1962-67).

Figura 2
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dels meso i microtopònims més emblemàtics i significatius. Per aprofundir en el 
coneixement del corpus toponomàstic obtingut, l’hem classificat5 i constatam, 
en primer lloc, el predomini dels topònims relatius al medi físic front als del 
medi humà, reflex d’un territori muntanyenc i de relleu accidentat (Figura 2).
A partir d’una anàlisi més acurada, hem classificat els topònims en deu categori-
es, tal com reflecteix la següent gràfica (Figura 3) que també recull la distribució 
i freqüència per a cada una d’elles. Les quatre primeres (orònims, hidrònims, 
fitotopònims i zootopònims) corresponen als topònims relatius al medi físic, 
mentre que les sis restants (propietat i poblament, construccions, odònims, ha-
giotopònims, antropotopònims i conradís) fan referència al medi humà.

Orònims
Per a una millor comprensió dels orònims, els hem classificat en sis grups 
(Figura 4) que identifiquen diverses tipologies de relleu: positiu, negatiu, ho-
ritzontal, vertical, inclinat i escalonat (ORDINAS, 2001). En el relleu positiu 
predominen els putxos (Puig de sa Creu –amb dos exemplars homònims situats 
a llevant i a ponent del terme–, Puig de sa Fita, Puig de ses Fontanelles, Puig de 
Son Boscà, Puig de Son Picó, Puig de Suro, Puig des Frare, Puig de sa Devesa, 
Puig de Santa Llúcia, Puig de Montaura, es Puig, es Pujol/Pujol de sa Font, es 
Putxos, es Putxet); seguit dels penyals (Penyal de Montaura, Penyal de sa Jon-
queta, Penyal de Son Boscà, Penyal des Corbs, Penyal des Migdia, Penyals de 
Biniatzent/Penyals de sa Font de Biniatzent, Penyal de sa Font, Penyal Roig, 

5.  La classificació dels topònims és susceptible de realitzar-se tant per la part genèrica del 
topònim o apel·latiu com per la part determinant (ORDINAS, 2001). Això explica que alguns 
topònims apareguin en diversos apartats d’acord amb les múltiples possibilitats que permet la 
informació que contenen.

Figura 3. Classificació de la toponímia major de Mancor
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Penyal Vermell). També hi fan part algunes 
moles (sa Mola, sa Moleta, Moleta de Can 
Bajoca) i serres (Serra de s’Esperó, Serra 
Mitjana, Serra Morena); així com un turó 
(Turó de Can Rafel) i un exemplar de tala-
ia (ses Talaies). A nivell de microtopònims 
també apareix el genèric roca (Roca des 
Coloms, Roca des Falcons, Roca Plana) i 
algunes metàfores6 com es Frare, s’Esperó 
i sa Capelleta.
El relleu negatiu és encara una mica més 
nombrós, tot i que a força d’incloure mi-
crotopònims com les coves (Cova de 
Can Bajoca, Cova de Muntanya, Cova 
des Bous, ses Covetes, Cova des Caste-
llà, Cova des Galitzà, Cova de Montaura, 
Cova des Puig de Suro, Cova Petita des 

Horts) i els avencs (Avenc d’en Ferrer, Avenc de sa Moleta, Avenc de ses Ca-
ses Noves, Avenc des Bosc, Avenc de sa Barraca, Avenc des Barrobins, Avenc 
d’en Quelona, Avenc des Cocó, Avenc des Empelts, Avenc des Forn, Avenc 
de sa Plaça des Joc, Avenc des Salt d’en Conill) com a reflex del relleu càrstic 
que tant caracteritza la Serra de Tramuntana. Així, per tant, els representants 
més visibles del relleu negatiu són les comes (Coma Païssa, Coma des Ar-
pells, Coma des Mart, Coma des Rafal, Coma Roja, sa Coma, Coma des Cirer, 
sa Cometa, ses Comes) i els comellars (Comellar de Biniatzent, Comellar de 
l’Infern, Comellar de sa Font d’en Ribes, Comellar de sa Garriga, Comellar de 
sa Jonqueta, Comellar de ses Figueres, Comellar de ses Vinyes, Comellar des 
Obis, Comellar Gran, Comellar de sa Gola, Comellar des Rafalet). A aquests 
genèrics encara hi cal afegir els clots (Clot de sa Devesa, Clot des Diners) i 
els colls orogràfics (Coll des Murtar, Coll de Son Rosselló, Coll Paredat) que 
no cal confondre amb els relativament abundants colls de tords7. Finalment, 
s’Estret, sa Gola i s’Arreplegada són exemplars metafòrics als que encara hi 
podem afegir el nom oficial del municipi: Mancor de la Vall, amb un clàssic 
determinant de l’orografia depressiva que s’adoptà per a diferenciar-se del 

6.  L’ús de la metàfora és molt freqüent a l’oronímia. De fet, molts dels genèrics oronímics tenen 
un origen metafòric.

7.  Com fa, erròniament, el Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears (NOTIB) en alguns casos 
com en el del Coll de sa Madona, un exemplar de nom de coll de tords present a moltes posses-
sions de la Serra. L’al·lusió a ‘coll’ en la denominació genèrica dels ‘colls de tords’ probablement 
respon per tenir la mateixa morfologia, i també etimologia (d’origen metafòric), dels colls oro-
gràfics. No obstant, òbviament, no es poden considerar toponímia major.

Figura 4. Orònims
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topònim d’un altre municipi mallorquí, Manacor, grafia amb la que tantes 
vegades s’ha confós.
L’horitzontalitat del relleu es posa de manifest amb el genèric pla (Pla de ses 
Basses, Pla des Rafals), i el femení dimensional plana (sa Plana, ses Planes), 
pròpies de paratges muntanyencs en designar altiplans on l’horitzontalitat és 
només aproximada, front als camps, genèric amb connotacions de relleu pla i, 
per això, cultivable, del que a Mancor hi trobam es Campassos. La Plaça del 
Joc probablement sigui la forma metafòrica d’una plana de la qual en desco-
neixem l’etiologia, això és, la motivació del topònim. 
La verticalitat va associada a les penyes (Penya Foradada, Penya Roja/Pe-
nyal Roig, Penya de Montaura, Penya del Racó) i els salts (Salt d’en Conill, 
Salt de s’Aigua), mentre que el relleu escalonat apareix en el Cingle de sa 
Tafarra i es Replà; i la inclinació es fa palesa a topònims com els de ses Cos-
tetes, s’Abrisat i s’Enderrocat.

Hidrònims
En el grup dels topònims 
relatius a l’aigua, són majo-
ritaris els naturals front als 
artificials (Figura 5). I entre 
els primers destaquen, per la 
seva abundància, els noms 
de surgències (Font d’en 
Mador, Font d’en Ribes, 
Font de Baix, Font de Bini-
arroi, Font de Can Pau Car-
ro, Font de Conilla, Font de 
na Bàrbara, Font de s’Hort 
de Dalt, Font de sa Figue-
rassa, Font de sa Gola/Font 
de ses Cases Velles de Can Macip, Font de sa Presa/Font de na Tesa, Font de 
Son Nadal, Font Garrover, Font d’en Patró/Font de Biniatzent, Font des Rafal, 
sa Font, ses Fontanelles, ses Fontasses, Font de Mancor/Font de la Vila) i no 
tant els de cursos d’aigua identificats mitjançant el genèric torrent (Torrent 
d’Escorques, Torrent de Biniarroi, Torrent de Biniatzent, Torrent de Massa-
nella, Torrent de sa Canaleta, Torrent de ses Fontanelles, Torrent des Corral 
Fals, Torrent des Rafals, Torrent des Prat). Finalment, els topònims Salt de 
s’Aigua, Pla de ses Basses, ses Basses, sa Bassa i Avenc des Cocó també s’han 
d’incloure dins els hidrònims naturals. Entre els hidrònims artificials, en canvi, 
predominen els referits a extracció (es Pou/Pou Comú, Pou de Ca na Mirall, 
Pou de sa Sínia) front als de conducció (sa Canaleta/Canaleta de Massanella) 
o dipòsit (es Obis).

Figura 5.
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Fitotopònims
La vegetació constitueix un dels elements més característics i visibles del pai-
satge que lògicament tampoc passa desapercebut a la toponímia. En el cas de 
Mancor, s’evidencia el major protagonisme toponímic de la vegetació cultiva-
da en comparació amb la vegetació natural (Figura 6) la qual cosa, no obstant, 

no es correspon amb l’ocupació 
real del sòl, esdevenint un clar 
exemple del principi d’excep-
cionalitat8. Així ho confirma la 
relativa abundància del reguiu 
a través de la toponímia d’horta 
(Hort de Biniatzent, Hort de Can 
Cabà, Hort de Can Cilis, Hort de 
Can Pau, Hort de Conilla, Hort 
de Dalt, Hort de Son Catlar, Hort 

de Son Patró, Hort de Son Simó) a la qual s’hi poden sumar topònims fossilit-
zats relatius a la vinya (sa Vinya, sa Vinyassa), a més d’altres que es refereixen 
majoritàriament a arbres fruiters com la Coma des Cirer, sa Font Garrover, sa 
Figuerassa, s’Ametlar, Avenc des Empelts i Sementer des Pèsols.
Quant a la vegetació natural, destaquen els boscos, tot i l’escassa represen-
tació toponímica (Bosc de Massanella, Bosc de ses Rotes, Avenc des Bosc) 
inversament proporcional a la seva extensió, i les garrigues (Garriga de Can 
Macip, Garriga de Massanella, sa Garriga, Comellar de sa Garriga). És re-
marcable l’ús majoritari del terme bosc, genèric per antonomàsia per a desig-
nar a Mallorca els alzinars. La representació fitotoponímica natural es com-
pleta amb la presència anecdòtica d’altres espècies de referència col·lectiva, 
a través del sufix -ar (es Porrassar, es Calabruixar9, Coll des Murtar); de la 
forma plural (ses Maleses, Coma des Arpells10) sense descartar els singulars 
(sa Devesa, sa Jonqueta) i a vegades de forma indirecta, a la part determinant 
o descriptora del topònim (Puig de sa Devesa, Torrent des Prat, Penyal de sa 
Jonqueta, Puig de Suro).

8.  Segons aquest principi, a vegades la toponímia tendeix a reflectir aquells trets més rars, o 
excepcionals, perquè així destaquen dins un context en què precisament la seva escassetat els fa 
més valuosos, com els oasis dins el desert.

9.  Muscari comosum o Leopoldia comosa, popularment calabruixa, herba que viu als camps 
de conreus i clarianes de garrigues.

10.  Possiblement es tracti de l’herba de flors grogues de l’espècie Picris echioides. Més poc 
probable sembla la referència a arpell, més conegut com arpella o milana voltonera (Circus 
aeroginosus), au rapinyaire que viu a les zones de maresma. 

Figura 6. Fitotopònims
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Zootopònims
Els zootopònims, juntament amb els fitotopònims, formen part de la biotopo-
nímia o conjunt de noms de lloc que donen compte dels components vius del 
paisatge natural. No obstant això, la mobilitat de la fauna i una presència molt 
més discreta i efímera, expliquen la menor representació dels zootopònims en-
front dels fitotopònims (Figu-
ra 7). Els escassos exemplars 
detectats11 corresponen a aus 
(Roca des Coloms, Roca des 
Falcons, Penyal des Corbs, es 
Colomer) i mamífers (Porxo 
des Porcs, Coma des Mart, 
Cova des Bous, Conia, Conia 
de Baix, Conia de Dalt, Co-
nia de Son Tafona).

Poblament i propietat
Els topònims indicadors del poblament i de la propietat formen el grup més 
nombrós12 (Figura 8). Les partícules Can/Ca na i la variant Cas/Ca sa13, junta-
ment amb Son14, generalment seguides d’un antropònim (prenom/nom de pila, 
cognom /llinatge o malnom /nom de casa) indiquen la relació de pertinença 
amb el propietari que molt sovint queda així fixat indefinidament a la toponí-
mia. Els topònims que informen de la propietat mitjançant la partícula Can/Ca 
na (Can Bajoca, Can Cabà, Can Caixeta, Can Cilis, Can Gallina, Can Macip, 
Can Macip Vell, Can Mirall, Can Pau Carro, Can Pere Xantis, Can Rafel, Can 
Ros, Can Sifre, Can Soler), tot i que solen ser majoritaris, no ho són a la topo-

11.  La representació, de fet, pot ser encara més minsa, atès que alguns dels zootopònims es 
refereixen a propietats, com és el cas de Conia, Conia de Baix, Conia de Dalt, Conia de Son 
Tafona, d’etiologia dubtosa. 

12.  Si exceptuam el conjunt dels antropotopònims que mereix consideració a part, ja que no es 
tracta de genèrics, i que tanmateix es nodreix majoritàriament d’aquest grup.

13.  Contraccions de Ca+en (article pronominal) i Ca+es (article salat) com a contraccions de 
Casa d’en i Casa des, juntament amb les variants femenines. A la toponímia recollida no s’hi 
troba cap representant amb la forma Cal/Ca la que incorpora l’article literari. Curiosament, no 
sempre designa una casa o una propietat que  n’inclogui, però sí sol fer referència a una petita o 
mitjana propietat, generalment de rang inferior a les que porten la partícula Son.

14.  Partícula fossilitzada que resulta de la contracció de So+en, derivada de açò d’en que evo-
luciona a cò en. És corrent a les denominacions toponímiques de la mitjana i gran propietat 
agrària a Mallorca. No trobam a Mancor la variant plural Sos, tanmateix d’escassa presència 
toponímica a Mallorca, però sí la femenina So na.

Figura 7. Biotopònims
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nímia major mancorina, on només hi 
apareix la variant masculina. 
La representació toponímica amb 
la partícula Son (Son Homa/So 
n’Oma15, So na Montserrada, Son 
Bonafè, Son Boscà, Son Budella, 
Son Catlar, Son Cero, Son Collell, 
Son Colom, Son Frau, Son Grec, Son 
Lluc, Son Maga, Son Miquel Coc, 
Son Morro, Son Nadal, Son Patró, 
Son Picó, Son Puput, Son Tomeu, 
Son Torranet ), és la més nombrosa. 
Finalment, un grup de propietats no 
porten cap de les partícules citades 

(Biniarroi, Biniatzent, Biniatzent de Baix, Biniatzent de Dalt, Conia, Conia 
de Baix, Conia de Dalt, Conia de Son Tafona, Canamunt16 de Biniarroi, Cana-
munt de Mancor, Cases Velles de Son Macip, Caseta de sa Plana, Massanella,  
Escorques, ses Cases Noves, ses Rotes, sa Font Garrover). Només una porta 
el genèric rafal, d’origen àrab (es Rafals); i encara algunes recorden l’antiga 
titularitat pública17 (es Comuns, Comuns d’en Graciet/Garciet, Comuns de Bi-
niarroi) i dominis (es Domenges).

Conradís
Malgrat el seu caràcter de microtòpònims, són significatius del paisatge man-
corí els noms de lloc relatius a les àrees de conradís que porten genèrics 
molt característics com sementer (Sementer d’Enmig, Sementer de Baix, Se-
menter de Mancor, Sementer de s’Era, Sementer de sa Bassa, Sementer des 
Pèsols, es Sementer); tanca (sa Tanca, Tanca Nova); rota (Rota d’en Cameta, 
Rota d’en Fillola, ses Rotes) i vela (ses Veles). Altres topònims fan referència 
a l’extensió (ses Quarterades/ses Quarterades Velles, ses Quarterades Noves) 
o a la dimensió mitjançant l’augmentatiu (es Campassos) o simplement a la 
forma (Cantó d’en Xoroll).

Construccions
Una de les formes més ostensibles de la petjada humana són les construcci-
ons. A la toponímia mancorina hi apareixen construccions rurals, a més de 

15.  També es troba documentada la variant Son Hóme. 

16.  Forma aglutinada que inclou la partícula Can.

17.  També es Pou Comú.

Figura 8. Topònims de propietat



LA CARACTERITZACIÓ DEL TERRITORI MANCORÍ A TRAVÉS DE LA TOPONÍMIA

- 41 -

les destinades a l’habitatge, amb funció auxiliar de l’agricultura i la rama-
deria (es Cabanyals, Porxo des Porcs, es Sestadors, Coma Païssa, s’Era Vella, 
es Corral Fals, Avenc de sa Barraca, Avenc des Forn, es Colomer, s’Arreple-
gada); i també denotadores de l’activitat extractiva (sa Teulera, Mina de Ca 
na Mirall18, Mina de Conia, Pedreres de Conia, sa Pedrissa, sa Gravera, sa 
Cimentera). Un cas a part el constitueix la Casa de sa Neu, (situada a 642 
m d’altitud), topònim encara viu i ja documentat l’any 1711 (FIOL, 1988). 
També són part de la toponímia major i de la toponímia urbana19, els noms 
dels barris i places (sa Vileta, Turixant, es Colomer, ses Planes, s’Ametlar, 
Hort de Son Simó, Plaça de s’Ajuntament/Plaça d’Alt).

Odònims
Les comunicacions, inherents a la presència humana sobre el territori, tenen 
el reflex toponímic en els itineraris, identificats majoritàriament mitjançant 
el genèric camí20 (Camí d’Escorques, Camí de Biniamar, Camí de Biniarroi, 
Camí de Biniatzent, Camí de Caimari, Camí de Can Gallina, Camí de Can 
Macip, Camí de Conia, Camí de Massanella, Camí de sa Coma, Camí de 
sa Devesa, Camí de sa Font Garrover, Camí de Santa Llúcia, Camí de ses 
Mines, Camí de ses Quarterades, Camí de Son Bonafè, Camí de Son Boscà, 
Camí de Son Penya, Camí de Son Rosselló, Camí de Son Tomeu, Camí des 
Cabanyals, Camí des Putxos, Camí des Rafals, Camí des Sementer) i tam-
bé el de carretera (Carretera d’Inca/Carretera de Mancor). En aquest tipus 
d’odònims és on s’hi localitzen, lògicament, la majoria dels exotopònims21 
(Inca, Biniamar, Caimari) o llocs als quals condueixen. No obstant, també hi 
trobam topònims relatius a interseccions, com la Barrera des Bosc.

Hagiotopònims
Els noms de lloc de caràcter religiós apareixen essencialment per a designar els 
edificis religiosos, bé per l’advocació o bé per la funció religiosa o de connota-
cions religioses (l’Església/Església de Mancor, Oratori de Santa Llúcia/Santa 

18.  El seu nom oficial era Mina La Gratitud.

19.  Un recull exhaustiu de la toponímia urbana inclouria els noms de cases i edificis, barris, 
locals comercials, equipaments, monuments, indrets urbans o qualsevol altre topònim situat 
dins el clos urbà.

20.  La particularitat dels odònims itineraris els converteix en un dels sistemes de designació 
toponímica més complexes, amb dobles i triples denominacions, resultat tant de la possible 
identificació de cada un dels diversos trams d’una via com de la diversa percepció de l’origen o 
destinació de la via per part dels usuaris en què es basa el topònim.

21.  Topònims externs o forans que passen a aparèixer a la toponímia pròpia.
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Llúcia, sa Rectoria, es Cementeri/Cementeri de Mancor). Altres fan referència 
a personatges, malgrat sigui en forma metafòrica (es Frare), o a topònims eso-
tèrics (Comellar de l’Infern).

Antropotopònims
La presència dels antropònims a la to-
ponímia dona testimoni no només de la 
petjada humana sobre el territori, sinó 
també del grau de pressió antròpica que 
ha experimentat. Trobam antropònims 
en forma de prenoms o noms de pila, 
amb presència d’hipocorístics (Son To-
meu, Can Rafel, Son Lluc, So na Mont-
serrada, Hort de Can Pau, Can Pau Car-
ro, Font d’en Mador, Can Pere Xantis, 
Son Nadal); de cognoms o llinatges 
(Avenc d’en Ferrer, Son Bonafè, Camí 
de Son Rosselló, Son Picó, Son Patró, 
Son Nadal, Son Morro, Son Frau, Son 
Colom, Son Colell, Son Catlar, Son 
Boscà, Font d’en Ribes, Can Soler, Can 
Sifre); i encara més freqüentment de 
malnoms (Can Gallina, Son Puput, Son 
Torranet, Son Maga, Son Grec, Son Cero, Son Budella, So n’Oma/Son Homa, 
Pou de Ca na Mirall, Can Bajoca, Can Cilis, Can Macip, Cas Garriguer, Cas 
Capità, Cantó d’en Xoroll, Can Ros, Can Mirall, Can Gallina, Can Caixeta, 
Can Cabà). En alguns casos, l’antropònim identifica plenament a un personat-
ge fent ús d’alguna de les tipologies anteriors (Comuns d’en Graciet, Avenc 
d’en Ferrer, Son Miquel Coc, Salt d’en Conill, Rota d’en Fillola, Rota d’en 
Cameta, Font de na Bàrbara, Font d’en Ribes, Font d’en Mador, Cantó d’en 
Xoroll, Avenc d’en Quelona, Cova des Castellà, Font d’en Patró).

Topònims històrics
Per bé que tots i cada un dels topònims tenen la seva pròpia microhistòria, els 
més antics, els paleotopònims, amb etimologies que els adscriuen a estrats lin-
güístics anteriors, es prioritzen en aquest apartat. Ens referim a topònims d’ori-
gen llatí (Montaura/Penyal de Montaura, Escorques), àrab (Mancor, Biniarroi, 
Biniatzent, Massanella, es Rafals) o mossàrab (Turixant). Altres són arqueo-
topònims, en tant indiquen jaciments arqueològics, sovint prehistòrics, com el 

Figura 9. Antrotopònims
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Clot des Diners; o es refereixen a un antic succés, com s’Abrisat22. Finalment, 
algunes construccions singulars tenen un caràcter marcadament històric, tal és 
el cas de sa Canaleta/Canaleta de Massanella i la Casa de sa Neu.

Altres
A la toponímia encara hi trobam múltiples i diverses informacions. A tall 
d’exemple, l’exposició solar (s’Ombrívol) així com la presència de rellotges 
solars naturals (Penyal des Migdia), les metàfores oronímiques (Cingle de sa 
Tafarra, es Frare, s’Esperó/Serra de s’Esperó, sa Capelleta, sa Gola), els cro-
motopònims (Serra Morena,  Penya Roja, Penyal Roig, Penyal Vermell, Coma 
Roja) i els noms de lloc amb etiologies encara desconegudes (Plaça del Joc).

Conclusions
A manera de conclusió, podem constatar la correspondència entre les caracterís-
tiques fins ara analitzades de la toponímia de Mancor i els trets que defineixen 
la geografia i el paisatge del terme (Figura 10). La majoria de la toponímia re-
lativa al medi físic és un reflex de la seva realitat geogràfica, de manera que es 
produeix una clara correspondència entre l’orografia i l’abundant oronímia que 
descriu un relleu accidentat, especialment a la part nord del terme, plenament 
inserida dins la Serra de Tramuntana. Paral·lelament, i en concordança amb 
l’anterior, la hidronímia descriu l’abundància de fonts i torrents. Respecte a la 
fitotoponímia, a la part muntanyenca predomina la referida a espècies i ecosis-
temes naturals (bosc, garriga) mentre que a la part més plana i aturonada li cor-
respon una significativa presència d’horts i topònims relatius a la presència pre-
tèrita de la vinya, a més de diversos arbres fruiters. La zootoponímia, en canvi, 
és testimonial per la mobilitat de la fauna que dificulta l’arrelament toponímic i 
amb una presència significativa d’avifauna i mamífers salvatges.
Entre la toponímia major corresponent al medi humà hi destaca la relativa al 
poblament i la propietat així com l’antropotoponímia, amb una intensa relació 
recíproca. Pel que fa a la primera, representa l’elevada densitat de poblament 
històric amb diversos nuclis de població antics (Biniarroi, Massanella, Biniat-
zent) i amb una estructura de la propietat on hi és present tant la gran propietat 
(possessions) a la part muntanyenca –on destaca Massanella–, que en conjunt 
s’ha vist subjecte a un procés històric de parcel·lació que caracteritza el mini-

22.  Topònim que designa l’esllavissada de terra que es produí, vora la font de Biniarroi, per plu-
ges abundoses el mes de març de 1721 i a la qual se li atribueix, erròniament, l’abandonament 
del llogaret de Biniarroi. La naturalesa margosa del terreny, present a bona part del terme, ha 
afavorit els moviments massius de material. Una explicació semblant podria tenir es Corregut, 
nom d’un lloc molt proper a l’anterior i a les cases de la possessió de sa Font Garrover.
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fundisme que s’estén per les 
terres baixes del sud. Unes 
terres on predomina l’ús 
agrari, tal com palesen els 
topònims referents al con-
radís i a les construccions 
rurals auxiliars de l’agricul-
tura i la ramaderia a les que 
s’ajunten les d’una signifi-
cativa activitat extractiva. 
Completen el paisatge rural 
una atapeïda xarxa viària 
heretada de l’època antiga 
i associada a les activitats 
primàries que té la seva cor-

respondència en un nombrós grup d’odònims. Finalment, tampoc hi manquen 
els hagiotopònims, com a símbols d’una cultura religiosa tradicional.
En definitiva, a Mancor, com en tants altres territoris, la toponímia no fa sinó 
identificar plenament la realitat de la seva geografia com a fruit de la percepció 
que n’ha tengut l’home al llarg dels segles, de les principals característiques 
que defineixen el seu paisatge, un creixent patrimoni cultural sobre un substrat 
preexistent de patrimoni natural.
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La depuració del magisteri. Mestres de les escoles públiques de 
Mancor de la Vall 1936-1943
 
Antoni Aulí Ginard i Joan Pons Juliá

Introducció
La Depuració fou un tipus de repressió provocada per la Guerra Civil que 
va afectar a tots els funcionaris de l’Estat espanyol, inclòs el personal admi-
nistratiu i subalterns, funcionaris municipals, treballadors relacionats amb 
institucions i organismes oficials i per tant, també els mestres i les mestres de 
totes les escoles públiques i privades. A Mallorca, la “depuració franquista” 
fou selectiva entre els mestres de les escoles públiques, amb l’objectiu d’es-
porgar del cos als denominats “rojos”, és a dir, a totes aquelles persones que 
mostrassin qualsevol actitud, costum o manifestació de simpatia cap a les 
polítiques republicanes, que segons els sollevats, anaven en contra de la so-
cietat conservadora i cristiana recolzada per l’església catòlica, i que podien 
propagar les seves idees pernicioses a l’alumnat. Foren un instrument per a la 
sanció d’idees i conductes contràries al nou règim, destinat a adequar el per-
fil ideològic dels funcionaris i treballadors al servei de l’Estat, d’acord amb 
les directrius que regien en la dictadura. Va formar part de l’estratègia que 
dugueren a terme els sollevats per aconseguir el poder i mantenir-se indefi-
nidament en ell, creant un ambient de control polític i ideològic generalitzat, 
que produís un efecte “aterrador” i deixàs ben clar que ningú quedava fora de 
l’acció repressora de l’Estat.

El procés de depuració s’inicià amb una purga realitzada per les autoritats 
acadèmiques de cada districte universitari, seguint les directrius de les auto-
ritats civil i militar de cada província, decidides pels estaments militars sub-
jectes a la legislació castrense d’urgència. Posteriorment, es va constituir el 
Ministerio de Educación Nacional que va regular la depuració del Magisteri 
amb lleis i normes establertes. A Mallorca i Eivissa es donaren dos processos 
de depuració franquista mentre que a Menorca hi va haver una primera depu-
ració republicana i posteriorment una depuració franquista. Per aquest motiu, 
a Mallorca cessaren a tots els mestres i les mestres, que per reingressar al cos 
ho havien de sol·licitar manifestant la seva adhesió al Movimiento Nacional, 
amb tots els avals pertinents i demostrant així la seva fidelitat al nou règim. 
Aquestes represàlies professionals foren una forma de sancionar els desafec-
tats paralitzant als no addictes i premiant als incondicionals atorgant-los les 
places que els sancionats deixaven vacants 
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El primer procés de depuració desenvolupat a Mallorca es va donar entre se-
tembre de 1936 i març de 1937. L’inspector Joan Capó i Valls de Padrines va 
rebre la missió d’organitzar el sistema educatiu de les Illes Balears, que pel 
començament del conflicte armat havia deixat moltes escoles sense mestres a 
l’inici del curs escolar 1936-1937. Dia 19 de setembre de 1936 es va establir 
el primer tribunal depurador format per D. Mateu Torres Bestard, D. Antoni 
Nicolau i D. Alfredo Llompart com a President. Els mestres i les mestres 
que regentaven les escoles varen rebre unes fitxes que havien de retornar 
emplenades al tribunal; una pel propi mestre i les altres amb els informes del 
batlle, el capellà i el comandant de la guàrdia civil, tots ells veïnats del poble 
on estava ubicada l’escola. Es calcula que entorn al 25% del magisteri de 
Mallorca i Eivissa no superà aquest primer procés.

La segona depuració fou molt més dura i va durar des de març de 1937 
fins el desembre de 1943. El segon tribunal depurador estava format per D. 
Bartomeu Bosch, capellà i president del tribunal; D. Lluís Maria Mestras, 
Inspector en cap d’educació; D. José Ramis de Ayreflor, president de l’Asso-
ciació Catòlica de Pares de Família; D. Rafael de Ysasi Ransome, Coronell 
d’artilleria retirat i D. Gabriel Morell Font, persona de reconeguda solvència 
moral. La Comissió Depuradora del personal del magisteri havia de rebre 
en el termini de vuit dies, informes de les forces vives ja citades a més d’un 
pare de família de reconeguda solvència moral del poble o ciutat on estava 
ubicada l’escola, en els que constassin la conducta professional del mestre, 
la seva conducta religiosa, la conducta social i particular, si havia format part 
d’alguna associació secreta, les seves actuacions polítiques indicant el par-
tits polítics amb els que simpatitzava o havia militat, si l’ensenyament que 
impartia estava relacionat amb les idees del Front Popular i/o associacions 
secretes i si havia simpatitzat amb partits nacionalistes. 

En el cas que els membres de la Comissió obtinguessin suficients proves contra 
l’acusat es procedia a formular un plec de càrrecs on es recollien totes les acu-
sacions rebudes i es comunicaven al mestre en qüestió, el qual sols tenia dret 
a fer un plec de descàrrecs, si el tribunal ho decidia així. Tota la documentació 
s’enviava posteriorment a la seu del Tribunal Nacional situat a Burgos. Les 
seves decisions podien ser: 

1. Sense sanció.
2. Trasllat a un altre destí dins o fora de la província. 
3. Jubilació anticipada. 
4. Inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança.
5. Suspensió d’ocupació i de sou per un o més períodes. 
6. Separació definitiva del servei. 
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Aquesta segona depuració va ser molt més contundent que la primera, for-
mulant en molts de casos, acusacions genèriques i vagues, fruit de mentides i 
calumnies, que feien que els interessats ignorassin “qui i de què” se’ls acusava. 
Aquesta comissió depuradora va revisar més de 500 expedients i més del 35% 
de mestres foren sancionats i sancionades.

Mestres de les escoles públiques de Mancor (1936-1943)
Quan va esclatar la Guerra Civil, al terme municipal de Mancor de la Vall hi 
havia una escola unitària de nins, una de nines també unitària i una escola de 
pàrvuls. El 18 de juliol de 1936 els mestres que exercien a les escoles eren: 
Manuel Caballer Ribera (nins), Margalida Prats Sintes (nines) i Joana Sebasti-
ana Cifre Llabrés (pàrvuls). A més a més, durant aquest període de temps foren 
mestres de Mancor: Francesca Sintes Carbó (nines), Rosario Moreno Gómez 
(nines), Maria Noguerol Moyer (nines), Maria Mora Castell (pàrvuls), Ascen-
sió Ametlla Sempere (pàrvuls) i Joana Cormenzana Cerdà (pàrvuls).

Escola unitària de nins
Manuel Caballer Ribera
Nascut a Barcelona dia 1 de març de 1886. Mestre de Primer Ensenyament 
Superior (17-07-1924).

Va ser mestre a les escoles de Calders (Barcelona) i Gratallops (Tarragona) 
abans d’arribar per primera vegada a l’Escola Unitària de nins de Mancor l’11 
de juliol de 1915 on va exercir fins el 30 de juny de 1924. 

Després de passar uns anys per Pineda de Mar (Barcelona) i Inca, retornà a 
Mancor de la Vall dia 1 de juny de 1935. Va ser mestre de l’escola de nins fins 
el 13 d’octubre de 1953 que es va jubilar als 67 anys. 

Ja feia uns anys que no es trobava massa bé de salut.

Finalment no li va afectar el primer procés depurador i per tant va seguir fent 
feina a l’Escola de nins de Mancor de la Vall.

Tot i això, dia 2 d’octubre de 1936, al BO de la Província apareixia la seva 
plaça de l’escola de nins com a vacant.

Aleshores, les “forces vives” del poble van enviar un escrit al primer tribunal 
depurador on demanaven que el mestre continuàs a l’escola i explicaven que 
la seva conducta professional i privada era irreprotxable. A més a més afegien: 

… en fechas recientes, y en momentos en que las turbas desbordadas se ma-
nifestaban dispuestas a dar rienda suelta a sus pasiones, la actuación eficaz 
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y ecuánime del Señor CABALLER supo ponerles freno y evitar tal vez daños 
irreparables…

No consta que el mestre Caballer deixàs l’escola. Possiblement, amb la rees-
tructuració de les places, Joan Capó el volia destinar a un altre centre.

Però la cosa no va acabar aquí ja que dia 5 de març de 1937, el Tribunal de 
Depuració Provincial presentava càrrecs contra el mestre acusant-lo de: 

1. Haver substituït el crucifix per la Venus de Milo abans de la dictadura.

2. Haver estat expedientat per l’Inspector Sr. Rueda imposant-li com a 
sanció reprensió i amonestació pública.

3. Haver tengut allotjats a casa seva l’inspector Sunyer, el seu pare i la 
seva dona durant el bombardeig de la ciutat de Palma.

4. Esser d’ideologia esquerrana declarada, pertànyer al Front Popular i 
haver fet feina per aquest a les eleccions.

5. Haver mirat amb menyspreu i sorna les “coses” religioses a pesar de 
ser amic del capellà del poble.

6. Li donaren un termini de 10 dies perquè presentàs el plec de descàr-
recs. I així ho va fer, defensant-se una per una de totes les acusacions.

Aquesta és la transcripció íntegre del plec de descàrrecs que va presentar el 
mestre Caballer al tribunal amb la qual es defensava punt per punt de totes les 
acusacions:

Plec de descàrrecs

Descargos que Don Manuel Caballer Ribera maestro nacional de Mancor del 
Valle presenta a las Acusaciones contra él formuladas por la Comisión Depu-
radora de Primera Enseñanza en documento de 5 de marzo de 1937.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Depuradora de 1ª Enseñanza de la isla de 
Mallorca.

Ilmo.Sr.

En contestación a su escrito de fecha de 5 de los corrientes, en el que constan 
las acusaciones que contra el que suscribe se deducen de los datos que obran 
en esa Comisión Depuradora de 1ª Enseñanza, tengo el honor de alegar los 
descargos que a continuación se expresan:

Acusación: Antes de la Dictadura entronizó Vd. en su escuela la Venus de 
Milo, retirando el Crucifijo
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Portada del plec de descàrrecs presentat pel mestre Manuel Caballer
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Descargo: En el otoño de 1916, hace más de cuatro lustros, de acuerdo con el 
inspector de la zona, Don Juan Capó Valldepadrinas, unos cuantos maestros 
de Mallorca (Ramón Morey, en Binissalem; Andrés Riera, en Sineu; Ferrer, 
en Artá; Roselló, en San juan, y el que suscribe, en Mancor) 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 
nuestros tristes, pobres y desmantelados locales – escuelas.

El que esto suscribe, quizás un poco más quijote que los demás, llegó al extre-
mo de pagarlo todo de su pecunio particular, de unos ciento y pico de duros 
que tenía en un rinconcito. Una fortuna en aquellos tiempos!!

De cómo quedó su escuela puede dar una pálida idea, pues la imagen está por 
bajo de la realidad, la fotografía que se acompaña adjunta.

Como muy bien puede verse en ella, la Venus de Milo se colocó en un rincón 
del local, mientras que la imagen del Salvador quedó en su puesto de honor, 
en el centro del salón, encima del sillón del profesor, representada por una 
hermosa litografía, reproducción de un cuadro famoso (en este momento no 
recuerdo el autor) donde se veía al niño Dios en el regazo de su Santa Madre, 
que se hallaba sentada en un trono a cuyos pies oraban unos apóstoles. (Véase 
la fotografía).

Si la talla, inservible por su mal estado, se sustituyó por la copia de un cu-
adro famoso, fue por razones económicas y con el permiso y complacencia 
del Sr. Inspector de la Zona, Don Juan Capó, quien en parte inspiraba la 
reforma del local.

Téngase también en cuenta que esta imagen presidió la sala de clases desde 
el año 1916 hasta el año 1931, sin que ninguna autoridad, de las muchas que 
particular y oficialmente visitaban la escuela, hicieran la menor observación 
en contra. 

Acusación: El Inspector Sr. Rueda le formó a Vd. expediente, en el que recayó 
fallo, imponiéndole reprensión y amonestación pública; después de ella colocó 
Vd. la Venus de Milo a la derecha del crucifijo.

Descargo: No fue el Sr. Rueda el que me formó expediente. Fue mi distinguido 
amigo y respetabilísimo jefe Don Juan Capó, el Inspector de la Zona , muy a 
pesar suyo y por cosas bien extrañas a la Venus de Milo y al Crucifijo. Lo que 
hizo el Sr. Rueda, que en aquel entonces era enemigo acérrimo del Sr. Capó y 
por consiguiente mío, fue poner unas apostillas en el expediente, lo que mo-
tivó que la Dirección Gral. de 1ª Enseñanza en fecha 17 de Junio de 1922, lo 
fallara en los siguientes términos:
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“Resultando que el señor Caballer ha denunciado a Dª X.X. por abandono de 
destino.

“Considerando que no se han comprobado en el expediente los cargos for-
mados contra la Sra. “ X. ni tampoco las faltas atribuidas al Sr. Caballer (a 
pesar de las apostillas del Sr. Rueda: “maltratar de obra a los niños, enseñar 
las pesas y medidas antiguas, hacer clase durante las “vacaciones, etc. etc… )

“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 Sr. Caballer puede presentarse 
como modelo de “buen gusto y de lujosa ornamentación, pero que carece en 
absoluto de las condiciones que “preceptúan las disposiciones legales. Esta 
Dirección Gral. ha resuelto:

“1º - Que se sobresee este expediente en cuanto se refiere a la Sra. X

“2ª - Que se imponga al Sr. Caballer la corrección 1ª del art. 127 del Estatuto. 
(La corrección “1ª es “amonestación privada”. No “ amonestación pública”, 
que es la 2ª; ni “reprensión”, que es “la 3ª, como se afirma en la acusación)

“3º - Que por la Inspección de Baleares se recuerde a la Junta Local de Man-
cor el exacto “cumplimiento de la Instrucción de 28 de Abril de 1905, retiran-
do del local-escuela los “floreros, estatuas y adornos murales que se oponen 
a lo dispuesto en la resolución citada y “que ninguna relación tienen con la 
función pedagógica que en la escuela debe llevarse a cabo.”

Como V.S. puede muy bien comprobar por el espíritu y la letra del anterior 
documento, no podía por ello el que suscribe poner la Venus de Milo a la de-
recha del Crucifijo. 

Acusación: Durante el bombardeo de los aviones en Palma, tuvo Vd. hospeda-
dos en su casa a los Srs. Suñer, padre e hijo, y a la esposa de éste.

Descargo: Sí, señor, es cierto. Téngase en cuenta que a más de ser excelentes 
y buenos amigos, el padre, Don Salvador, es padrino de mi hija Paquita. Tuvi-
eron la bondad de honrar mi casa con su permanencia en ella unos dos meses 
escasos.

Un poco de historia. La Señora esposa de Don Miquel Suñer, el Sr. Inspector, 
tiene a su anciana madre, desde hace muchos años, completamente paralítica. 

Una mañana, al principio de los bombardeos de Palma por los aviones mar-
xistas, Don Juan Capó, el Sr. Inspector-Jefe actual, se presentó en el domicilio 
de los Srs. Suñer diciéndoles que quedarse, en un piso alto, en tales circuns-
tancias y teniendo a aquella pobre anciana en tal forma impedida, era una 
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verdadera temeridad. Que les ofrecía cordialmente su casa – torre de “Ca’n 
Pastilla” para pasar en ella y en su compañía todo el tiempo que durara tal 
crítica situación.

Los Sres. de Suñer se creyeron en el deber de rehusar tal galantería, pues te-
mían que el deplorable estado de salud de la anciana paralítica, agravado en 
aquellos días por una fuerte depresión nerviosa que no le dejaba conciliar el 
sueño ni de noche ni de día, causara demasiadas molestias a la familia Capó. 

El mismo ofrecimiento hizo este Sr. al otro Inspector, Sr. Mestras, quien tenía 
a su señora esposa en cinta de siete meses, y, para cuyo delicado estado cons-
tituía un mayor peligro el trastorno ocasionado por los bombardeos llevados 
a cabo por los aviones. 

Mientras tanto el servicio doméstico, que era de un pueblo de la isla, aban-
donó totalmente a la familia Suñer y éstos, sabiendo que mi señora madre 
política tenía una casa amueblada en Mancor y desocupada, decidieron venir 
a esta población e instalarse en el mencionado inmueble.

Más la casualidad quiso que dos días antes fuese ocupado por un hermano de 
mi suegra, que también vino de Palma con su familia y entonces fue cuando el 
Sr. Cura – Párroco de la población tuvo la bondad de poner a disposición de 
los Srs. Suñer las habitaciones que tiene reservadas para su uso en el primer 
piso de la propia casa en que yo resido y que es propiedad de la Parroquia.

Esta circunstancia y la amistad que desde hace muchos años nos une con la fa-
milia Suñer hizo que pasaran juntas las dos familias la mayor parte del tiempo 
durante los dos meses que ellos pasaron en Mancor.

Acusación: Ha sido Vd. desde hace años, de política izquierdista declarada, 
perteneciendo al Frente Popular y trabajando para éste en las elecciones.

Descargo: Dudo que en menor número de palabras sea dado a nadie poder 
reunir mayor número de inexactitudes.

Vayamos por partes

1ª -  No he sido nunca de “política izquierdista declarada” ni de ninguna otra 
política, por la sencilla razón de que todas me daban igual. Sólo he perteneci-
do a “Unión Patriótica”

2ª -  Que no he pertenecido jamás al Frente Popular es una cosa muy fácil de 
comprobar a V.S. no le han de faltar medios para lograrlo.

Me voy a tomar la libertad, empero, de exponer a su consideración dos hechos 
que nadie ignora en Mancor.
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Cuando Don Isidro Liarte, ex-Gobernador Civil del Frente Popular, vino a 
Mancor del Valle, acompañado de una bastante lucida corte de honor, a inau-
gurar una plaza dedicada a Don Francisco Carreras, a pesar de estar convi-
dado particular y oficialmente a los festejos a él dedicados, fui casi el único 
que no asistió.

Otro. Los señores del Frente Popular en Mancor, me tenían en tan buena esti-
ma, que me habían condenado a dos penas de muerte, como puede muy buen 
V.S. comprobar aún por signos grabados en la puerta de mi casa.

Además, y ahora hablando con el alma en los labios. A veces uno no es de un 
partido pero simpatiza con él y lo demuestra de mil maneras diversas y entre 
ellas una que no suele fallar: leyendo su prensa. Pues bien: ni tan sólo eso se 
me puede imputar. Nunca, ni por casualidad, he estado suscrito a ningún dia-
rio, a ningún periódico, a ninguna revista de valor izquierdista. Eso también 
es cosa que fácilmente puede Vd. comprobar.

3ª - Que yo he trabajado para el Frente Popular en las elecciones. Ni para 
el Frente Popular ni para ningún otro frente; nunca he querido intervenir 
en Política.

Pero, por si puede interesarle, tenga la bondad de leer esto: Como que en es-
tas últimas elecciones yo no tenía voto en Mancor, el Sr, Vicario, Don Miguel 
Femenías, que lo tenía en Búger, me invitó a acompañarle a esta población, 
y con mi coche, a pesar de estar todas las carreteras y calles del pueblo vi-
giladas por elementos díscolos del Frente Popular, lo llevé a su pueblo natal 
donde pasamos parte del día. De regreso nos detuvimos en Inca, subiendo a la 
“Ceda” a preguntar si quizás allí lo tendría yo, no pudiendo tampoco votar en 
esta población por no estar en las listas electorales.

Acusación. Ha mirado con desprecio y sorna las cosas religiosas aunque haya 
Vd. sido amigo del Sr. Cura – Párroco, que una cosa no quita la otra.

Descargo.- En una Ciudad, no lo sé. En un pueblo sí: una cosa quitaría la otra. 

Si yo hubiera mirado “con desprecio y sorna” las cosas religiosas, no me ca-
bría la honra de ser distinguido con la amistad y confianza del Sr. Cura – Pár-
roco, del Sr. Vicario y del Sr. Vicario Organista. Como tampoco me honrarían 
con ella virtuosos sacerdotes de Inca, Selva, Caimari, Palma, etc. etc. Ni yo 
tampoco hubiera buscado el calor de tales amistades!!

Si yo hubiera mirado “con desprecio y sorna” las cosas religiosas, en 1917 no 
hubiera asistido voluntariamente en Lluch a un “Retiro Pedagógico” patro-
cinado y presidido por el Ilmo. y Rdmo. Dr. Doménech, obispo de Mallorca; 
véase fotografía.
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Y para terminar, una súplica.
Me consta, por conducto que me merece absoluto crédito, que todos V.V.S.S., 
los Señores que componen la Comisión depuradora de Primera Enseñanza, 
son Caballeros de rectitud y honorabilidad en mil ocasiones comprobada. 
Pues bien: a esa honorabilidad y a esa rectitud me tomo la libertad de apelar 
para rogar con todo respeto me sea revelado el nombre del individuo o indivi-
dua, si los hay, que ha llevado a esa Comisión tal cúmulo de infamias (sic) y 
calumnias para que los Tribunales de Justicia digan y fallen sobre el particu-
lar la última palabra.
No es justo, honorabilísimo Señor Presidente, que, aprovechando las luctu-
osas circunstancias por que atraviesa la Patria, haya seres que, pareciendo 
humanos, actúen rastreramente como inmundos reptiles.

Es cuanto tengo, en estos momentos de indignación, que manifestar al dig-
nísimo Señor Presidente de la Comisión Depuradora de primera Enseñanza, 
en cumplimiento de su orden de 5 de los corrientes, quedando, desde luego, a 
su disposición para cuantas gestiones posteriores estime oportuno practicar.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Mancor del Valle a 12 Marzo 1937.

 El maestro Nacional

Manuel Caballer

Documentos Adjuntos:

Una fotografía del Local – Escuela en 1916

Una fotografía de “Un Retiro Pedagógico” en Lluch en el año 1917.

Un certificado del Señor Alcalde.

Un certificado de Falange Española.

Un certificado de D. Miguel Femenías. 

Un justificante del Presidente del Directorio Militar.

Un certificado de la Asociación Católica de Padres de Familia de Mancor.

Notas.- No se adjunta certificado del Sr. Cura Párroco, pues fue remitido ya a la 
Comisión a primeros de Octubre de 1936. Dicho Señor se ratifica en sus manifes-
taciones, pero está dispuesto a repetir la certificación si ésta se ha traspapelado.

Puede verse también la exposición de las Autoridades de Mancor de fecha 4 de 
Octubre de 1936 que debe obrar asimismo en esa Comisión.
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Amb aquesta argumentació tan contundent, el Tribunal de Depuració Nacional 
no va poder sancionar el mestre i per tant fou depurat sense sanció.

Escola Unitària de nines
Margalida Prats Sintes 
Nascuda a Villacarlos (actualment Es Castell) dia 14 de març de 1907. Mestra 
de Primer Ensenyament (20-12-1925). 

El seu primer destí com a interina va ser a l’escola Fortalesa d’Isabel II de 
Maó. Arribà a l’Escola Unitària de nines de Mancor de la Vall pel desembre de 
1933 i va romandre al centre fins el 14 de setembre de 1937. 

L’1 d’octubre de 1936, per Ordre Governativa, passà a l’Escola de Randa on va 
exercir fins el 31 d’agost de 1937.

Declarada apta pel primer tribunal depurador (24-10-1936). El segon també va 
rebre bons informes d’ella i per tant no fou sancionada.

També va ser mestra d’altres escoles com la Graduada d’Eivissa, l’Escola de 
Montuïri, la de Baix del Puig (Bunyola) i de les escoles de Palma Es Vivero, 
Finestres Verdes, Graduada de Llevant i Jafudà Cresques fins a la seva defun-
ció (11-05-1976). Li quedava menys d’un any per a la jubilació. 

Francesca Sintes Carbó 
Nascuda a Villacarlos (ara Es Castell) dia 2 de setembre de 1883. Mestra Ele-
mental de Primer Ensenyament (16-02-1901). 

Mestra substituta a l’Escola de nines de Mancor de la Vall entre l’1 d’octubre 
de 1900 i el 30 de juny de 1901. 

No consta la seva estada a cap escola fins que el 20 de maig de 1932 passa com 
a interina a l’escola de Pàrvuls de Villacarlos fins el 16 de juliol de 1934. 

Declarada apta pel primer tribunal, va tornar a l’Escola de nines de Mancor 
entre l’1 d’octubre de 1936 i el 18 d’octubre de 1937. 

Posteriorment va exercir a l’escola Es Palmer de Campos.

També va rebre bons informes d’ella el segon tribunal i per tant fou depurada 
sense sanció.

Va morir el 25 de juny de 1955, ja jubilada, deixant marit i filla impossibilitats 
per guanyar-se el seu manteniment.
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Rosario Moreno Gómez 
Nascuda a Jerez del Marquesado (Granada) dia 1 d’agost de 1878. Mestra de 
Primer Ensenyament (06-09-1901) i mestra d’Escola Normal.
Va exercir a diverses escoles de Jaén, Còrdova i Girona.
Dia 4 de març de 1922, obtingué la regència de l’Escola de Pràctiques Gradua-
da de nines annexa a la Normal de Palma.
Des del dia 13 d’octubre de 1937 al 31 de gener de 1938 va ser mestra de l’Es-
cola de nines de Mancor per estar la seva en zona declarada perillosa per la 
Comandància Militar de Balears.
Depurada sense sanció amb bons informes.
Dia 1 de febrer de 1938 tornà a la seva plaça de directora de l’Escola Graduada 
de Pràctiques de nines annexa a la Normal on va exercir fins el mes d’agost de 
1948 que es va jubilar.

Maria Noguerol Moyer 
Nascuda a Mancor dia 7 de juny de 1904. Mestra de Primer Ensenyament 
(16-01-1924).
De 1924 a 1937 va ser mestra interina a les escoles de Binibona, Sineu i Consell.
Dia 1 de febrer de 1938 prengué possessió de l’Escola Unitària de nines de 
Mancor com a interina i a través d’una instància.
Depurada sense sanció amb bons informes.
Va romandre al centre fins el 31 de desembre de 1943 que va arribar a l’escola 
una mestra propietària (Josefa Segura Miró).
Posteriorment va ser mestra també interina a les escoles de Consell i s’Are-
nal de Palma.
L’any 1956 fou nomenada mestra interina “volant”1 de Palma.

Escola Unitària de pàrvuls
Joana Sebastiana Cifre Llabrés 
Nascuda a Palma dia 13 de novembre de 1913. Mestra de Primer Ensenyament 
(04-08-1934). 

1.  Nomenament realitzat per a la cobertura immediata de situacions imprevistes d’absència o 
d’incapacitat transitòria del professorat en diferents centres educatius. 
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El seu primer destí com a interina va ser a l’Escola de pàrvuls de Mancor de la 
Vall on va exercir del 23 d’octubre de 1934 al 30 de setembre de 1936. 

Declarada apta segons consta al BO de la Província (29-09-1936).

Dia 1 d’octubre de 1936 (ball de places) va ser destinada a l’Escola Graduada 
d’Algaida on va romandre fins el 15 de setembre de 1937. 

Fou depurada sense sanció amb bons informes en general. Els informes que va 
rebre el tribunal sobre ella foren en general bons:

Batle de Mancor: se ignora si perteneció o militó en algún partido político, si 
bien demostró de una manera clara simpatizar con las derechas

Guàrdia Civil de Mancor: Sostiene un trato cordial con todo el vecindario.

Pare de família de Mancor: … era de muy buena familia y su comportamiento 
era bueno, y a mi me pareció de muy buenos sentimientos, sin que nada me 
llegara desfavorable a su comportamiento tanto profesional como religioso.

Capellà de Mancor: afirma que la coneix poc i no pot opinar.

Maria Mora Castell 
Nascuda a Mancor de la Vall dia 26 de Febrer de 1890. Mestra Elemental de 
Primer Ensenyament (18-07-1911). 

El seu primer destí va ser a l’Escola de Sant Josep (Eivissa). 

Del 16 de maig de 1932 fins el 17 de juliol de 1934 va ser mestra interina de 
l’Escola de pàrvuls de Mancor de las Vall. 

Pel mes de maig de 1936 prengué possessió de l’Escola de nines d’Alaior.

Declarada apta pel primer tribunal depurador.

Des de l’1 d’octubre de 1936 i el 18 d’octubre de 1937 va passar a l’Escola 
de pàrvuls de Mancor de la Vall (malgrat figura al seu full de serveis la seva 
destinació a l’escola Rural de Can Boqueta d’Inca).

Depurada sense sanció amb bons informes des d’Alaior. Tot i això, exposaven 
que no podien donar molts d’informes perquè havia estat poc temps a l’escola.

El 19 d’octubre de 1937 passa (ara si) a l’Escola rural de Can Boqueta on va 
fer feina fins el mes de novembre de 1939.
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Ascensió Ametlla Sempere 
Nascuda a Barcelona el dia 10 d’abril de 1898. Mestra de Primer Ensenyament 
(17-10-1917).

Va exercir a les escoles gironines de Ger i Puigcerdà i a una de la província de 
Barcelona entre 1921 i 1935.

El 16 de juny de 1935 prengué possessió de l’Escola de Pàrvuls núm. 4 de 
Palma gràcies a una permuta amb la mestra propietària Otilia Ruiz de Guilas 
y Esquivil.

Fou depurada sense sanció amb bons informes. 

Del 19 d’octubre de 1937 al 31 de març de 1938 fou desplaçada a l’Escola de 
Pàrvuls de Mancor per estar la seva en zona declarada perillosa per la Coman-
dància Militar de Balears.

L’1 d’abril de 1938 va tornar al seu centre educatiu on va exercir fins que es va 
jubilar l’any 1968 als 70 anys.

Joana Cormenzana Cerdà 
Nascuda a Andratx dia 27 d’octubre de 1914. Mestra de Primer Ensenyament.

Va ser mestra interina de les escoles de Sant Carles (Eivissa) i Banyalbufar. 

Dia 1 d’abril de 1938 arribà a l’Escola de Pàrvuls de Mancor, també com a 
mestra interina.

Fou depurada sense sanció i per tant, encara que com a interina, va fer feina 
durant els anys que va durar la guerra.

Després de dos ascensos de categoria, el 31 de desembre de 1943 deixà l’Esco-
la per l’arribada de la mestra propietària Rosa Ordinas Colom.

Posteriorment va ser mestre interina d’altres escoles com: Sant Vicenç (Eivis-
sa), Algaida, Eivissa, Son Catlar (Campos), ...
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La feina dels carboners de Mancor de la Vall
 

Jaume Gual Mora

Introducció
La vida de les persones en la societat actual no té res a veure amb la vida que 
vivien els nostres carboners a la Serra de Tramuntana. Ens hem acostumat avui 
a viure en l’abundor en què res no ens manca per disposar a balquena i per 
gaudir de tot allò que la societat de consum ens ven com a imprescindible per 
a mantenir-nos en un estat permanent de refinat confort i còmode benestar. No 
hi ha dubte que se’ns fa ben difícil imaginar-nos la vida quasi salvatge d’un 
carboner, ofici dur i aspre.

L’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, coneixedor de la vida dels habitants a 
les terres de muntanya, a la seva grandiosa obra “Les Balears descrites per 
la paraula i la imatge”, de l’any 1880, ens descriu, amb precisió i fidelitat de 
paraules i d’imatges, la vida a la muntanya i la tasca duríssima, infernal, dels 
nostres carboners, amb qui es trobava sovint allà mateix on tenien el ranxo, 
durant les darreres dècades del segle XIX. 

“Els carboners... duen al bosc una vida totalment solitària i mig salvatge. La 
majoria són homes sols, de vegades hi fan venir també la dona i els infants, 
que ajuden els homes a transportar la llenya i a preparar l’escàs menjar. És 
una feina molt dura i feixuga, i els rostres lívids pel cansament i emmasca-
rats de carbó pareixen totalment fantasmagòrics en les profunditats del bosc, 
i quan se’ls veu en la foscor de la nit guardar les sitges fumejants, hom quasi 
creuria que són esperits malignes que enllesteixen la seva feina infernal. Però 
quan hom s’hi aproxima, sempre és rebut amb un somriure amical, i sota la 
mascara del carbó es pot estrènyer altre cop la mà d’algun jovençà conegut”.1

Dos aspectes com a punt de partida cal tenir present: en primer lloc, el treball 
dels carboners fou, per espai de molts anys, una de les activitats econòmiques 
preindustrials més importants de la nostra Serra de Tramuntana. Per altra part, 
la feina del carboner es podia combinar perfectament amb les altres feines 
pròpies del camp, ja que aquestes entren a l’estiu en una fase d’inactivitat. De 

1.  ARXIDUC LLUÍS SALVADOR D’ÀUSTRIA, Les Balears descrites per la paraula i la imatge, 
Leipzig. F. A. Brockhaus, 1880. Edició del Govern de les Illes Balears, Volum V, Llibre III, Ma-
llorca, segona part general, pàg. 372.
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fet, les adverses condicions climatològiques de la tardor i l’hivern limitaven els 
treballs del carboner a la primavera i l’estiu, fet que propiciava una feina que 
es desenvolupava per membres de la mateixa família.

1. Algunes notes sobre la demografia i l’economia del poble 

1.1. Canvis demogràfics a Mancor de 1900 a 1970

A principis del segle XX les dades de població augmentaren fins gairebé l’any 
1930. Aquest any Mancor tenia 1.262 habitants. Des de 1930 a 1970 es produí un 
esfondrament demogràfic amb una davallada forta d’habitants, el poble va passar 
de 1.262 habitants a 820. Aquesta baixada obeí a dos aspectes: a l’espectacular 
descens de la natalitat i a la forta emigració de mancorins a altres contrades per 
manca de feina, iniciada l’any 1930, i que prosseguí en els anys de la postguerra. 

Pel que fa a la natalitat, en el període de 1901 a 1910, el poble va tenir una mit-
jana de naixements anuals de 45 i l’any 1903 es registrà la natalitat més forta 
del segle, 54 naixements. Cal dir però, pel que fa a la mortalitat, que morien 
molts infants: en el període de 1901 a 1920 moriren a Mancor una mitjana 
anual de deu infants de menys de 10 anys. L’any 1924 es registrà la mortalitat 
d’infants més alta del segle, 29 albats.

En relació a l’emigració, foren moltes les famílies que emigraren a altres po-
bles de Mallorca, a Palma, a la península i fora d’Espanya, concretament a 
França i Argentina. Amb el temps algunes famílies retornaren al poble, però 
molts ja s’havien fet la vida al lloc on emigraren i no tornaren a Mancor, només 
ho feren en ocasió d’algun esdeveniment familiar. Es produí un fet curiós amb 
motiu de les festes patronals de Sant Joan de 1989. L’Ajuntament de Mancor 
va organitzar la I Trobada de Mancorins el dia 17 de juny –trobades que d’ales-
hores ençà han tingut altres edicions– aquell dia vengueren al poble mancorins 
de diferents indrets i concretament una persona d’una família que havia emi-
grat i residia a Argentina. 

1.2. L’economia local al llarg del segle XIX i XX 

En el segle XIX els habitants de Mancor no sortien del seu poble a treballar 
fora i es dedicaven a cultivar les seves petites finques i a treballar per altres 
propietaris, però es produí un progrés en la millora del nivell de vida quan co-
mençaren a treballar fora del poble, així ho afirma l’historiador Mn. Bernardí 
Mateu Amengual: “Molts de mancorins surten del seu territori... a comprar 
un tros de bosc per elaborar carbó, altres per adquirir la collita d’algun olivar 
per comerciar amb ell, altres per podar tot tipus d’arbres i altres a treballar 
per a diversos comerciants... uns i altres augmenten els mitjans de subsistèn-
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cia”.2 Podem observar que es parla de l’elaboració del carbó (comprar un tros 
de bosc), de la collita i elaboració de l’oli (collir algun olivar per comerciar) 
i els que sortien de Mancor per anar a fer el que es deia eixides, vulgarment 
“xides”, (surten a podar, “ecxequeiar” tot tipus d’arbres).

L’economia i la vida del poble canvia amb el que arriba de fora, per una part, i 
amb el que es produeix en el poble, per l’altra. Com a nota interessant pel que 
fa a l’elaboració de l’oli, l’historiador Gabriel Fiol diu que les tafones que ha 
trobat documentades que funcionaren a Mancor en el segle XIX foren 6 dins el 
poble, a Massanella 4, a Biniarroi 3 i a Biniatzent 2.3

A principis del segle XX continua essent la base de l’economia local l’elabo-
ració de l’oli i el carbó vegetal, així com el treball que feien fora del poble, a 
través de les eixides treballant a les possessions de muntanya i a altres indrets.

Segons relata en Gabriel Fiol a l’obra citada “A partir dels anys trenta, i sobre-
tot a la guerra civil i la postguerra, ja hi havia treballadors que es desplaçaven 
diàriament a Inca atrets per les fàbriques de calçat i de teixits. A les dècades 
dels quaranta i cinquanta ja eren molts els que diàriament, primer a peu, des-
prés amb bicicletes i amb el cotxe de línia, anaven diàriament al seu treball 
a Inca, majoritàriament a fàbriques de calçat. A finals dels anys cinquanta 
començaren a popularitzar-se les motocicletes que feien més còmodes els des-
plaçaments i a més permetien venir a Mancor a dinar”.4

L’elaboració del carbó sempre i en tot moment depenia de la participació de la 
família en aquesta feina. Per tant, malgrat donàs un rendiment econòmic a la 
família que treballava en el ranxo, mai no va tenir la magnitud de la collita i 
l’elaboració de l’oli. Així i tot, tenint en compte la seva població, Mancor fou 
un dels pobles que més carboners va tenir. Molts dels nostres padrins i repa-
drins es dedicaren a aquesta activitat.
L’economia del nostre poble, fins quasi bé la primera meitat del segle XX, es 
fonamentava en la collita de l’oliva, l’extracció de l’oli i l’elaboració del carbó. 
Però la introducció del petroli, el butà i altres combustibles feren desaparèixer 
les feines dels llenyaters i carboners. També la forta nevada produïda el febrer 
de 1956, que ocasionà una destrossa general als olivars del nostre terme, fou el 
punt i final de l’activitat de l’oli. Per altra part els salaris que oferia la indústria, 
la construcció i el turisme, va influir en l’abandó del treball del carbó i de l’oli.

2.  MATEU AMENGUAL, Bernardí. Historia del pueblo de Mancor, edición segunda,  pàg. 94

3.  FIOL MATEU, Gabriel. Mancor, Massanella, Biniarroi, Biniatzent. Notícies històriques 1801-
2000, pàg. 65.

4.  FIOL MATEU, Gabriel. “Mancor, Massanella ... o. c. pàg. 327
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2. Així era la família d’un carboner
L’ofici de carboner solia esser una ocupació que permetia una dedicació parcial 
de temps, generalment durant una part de l’any. Estava estès per tot Mallorca, 
encara que amb una clara preponderància a la Serra de Tramuntana. Fonamen-
tava el seu treball en la producció de carbó, escorça i carbonissa. Era una acti-
vitat estretament lligada a unes característiques biogeogràfiques, a un règim de 
gran propietat i a unes necessitats energètiques concretes.
Aquest treball generava una forma de vida dura, en circumstàncies molt precà-
ries i amb mitjans molt migrats. El seu habitatge, una barraca, de pedra seca i 
coberta de càrritx, un forn per a coure el pa i la manca d’aigua, a vegades pal-
liada per la proximitat d’alguna font, bassa o aljub, eren aspectes que definien 
clarament la vida familiar del carboner.
L’alimentació es fonamentava en el consum de llegums i derivats de la farina. 
La subsistència no coneixia comoditats. La lluita per la vida no sabia què era 
el luxe ni necessitava les seves dependències. 

El carboner pujava al ranxo amb la seva família. La dona i els fills majors eren 
de gran utilitat en una tasca dura i que necessitava d’una vigilància continuada. 
La dona solia combinar les feines de casa amb les altres feines com netejar la 
garriga, vigilar la sitja, triar el carbó i demés, en les quals era una valuosa ajuda.

Els fills majors s’integraven ràpidament, com a aprenents de carboner, dins les 
tasques de la sitja i molts d’ells continuaven el treball del pare.

Els fills petits solien quedar al poble amb els padrins i pujaven al ranxo quan 
ja no hi havia escola al poble.

El bunyolí, Domingo Mateu, en el Pregó de les festes de Sant Mateu de Bu-
nyola de l’any 2013, parlant dels carboners, descriu l’ànim i entrega en aquest 
ofici: “Els carboners arribaven a estimar, com si fos ca seva, cada redol de 
garriga on feien la temporada: la barraqueta, entranyable i acollidora, el forn 
prodigiós de coure el pa, el fogonet de pedra, la flaire inconfusible, aspra i 
tebiona de la sitja que cou lentament dia i nit, la flama màgica, dolça del fes-
ter de teia vetllant amorosida l’hora somnolenta de passar el rosari. La vida 
entorn de la sitja tenia un caire màgic, quasi sagrat, que els apropava més i 
més als amagats i misteriosos secrets de la natura”.5 

5.  MATEU CONTI, Domingo Pregó de festes de sant Mateu de l’any 2013. Editat per l’Ajunta-
ment de Bunyola. 2014 
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3. El ranxo i les seves instal·lacions
3.1. El ranxo 

El diccionari d’Alcover-Moll entre d’altres accepcions de la paraula “ranxo”, 
diu: “lloc on el carboner té la seva barraca i la sitja de carbonar”. També, 
per extensió, diu: “porció de bosc que un carboner compra o té assignat per a 
tallar-hi la llenya i fer-hi carbó”.6

El primer que feia el carboner era tractar amb el senyor, propietari de la finca, 
o bé amb l’amo, de com dur a terme la relació contractual, preu a pagar com a 
lloguer i la manera de repartir-se els guanys de la venda, que si es feia a mitges, 
normalment el senyor o amo tenia la responsabilitat de comercialitzar el carbó. 
Després el carboner podia establir-se al lloc per extreure la llenya, construir la 
sitja i habitar mentre durava l’elaboració del carbó. 

Es marcaven, amb una mossa al peu de la soca, els arbres del lloc que servirien 
per fer el carbó. L’antiga normativa estipulava que els arbres havien de superar 
el diàmetre d’una argolla de ferro que era ajustada al tronc per comprovar si 
feia la gruixa convenient. Per altra part no es podia explotar el mateix ranxo 
fins després de passats set anys per tal que es regeneràs el bosc.

A molts de llocs també s’aprofitava l’escorça de la soca i dels cimals grossos, 
que era venuda als adobadors de pells ja que tenia utilitat en el procés de 
tenyir i adobar.

La temporada del ranxo normalment anava des del març (Sant Josep) a finals 
de setembre (Sant Miquel).

3.2. La barraca

La barraca era una cons-
trucció molt senzilla. 
Les parets eren de pedra 
seca, sense argamassa 
ni cap casta de morter 
i tenien entre un metre 
i una braça d’altura. La 
planta i les dimensions 
eren variades, sempre 
cercant l’adaptació més 
apropiada a les condici-

6.  DCVB, Editorial Moll. Palma, 1983, pàg. 136
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ons del terreny i a l’estalvi d’energies i de material. La planta més abundant és 
la de tendència circular. El sostre o cobertura era de forma cònica, anomenada 
de curucull, que es feia de troncs prims i branques recobertes de càrritx ben 
atapeït per fer front al mal temps, especialment la pluja. La porta es tapava amb 
un feix de llenya i de branques per donar protecció i evitar el pas de l’aire. No 
hi havia finestres ni altres elements arquitectònics remarcables, excepte dues 
petites raconades a les parets interiors, una per posar-hi caliu i l’altra que podia 
fer la funció de petit rebost o prestatge.

3.3. Forn de pa

El forn de pa era present 
a tots els ranxos impor-
tants, especialment en 
aquells més allunyats del 
poble. Constitueix tot un 
símbol de la vida d’auto-
suficiència i d’aïllament 
que havien de dur els 
carboners. També és una 
petita però il·lustrativa 
mostra de la capacitat de 
l’arquitectura popular i 
de la bona feina de tants 
d’artistes anònims. 

D’entre els queviures que pujava el carboner al ranxo no hi mancava la farina 
ni el llevat que, després de pastats, s’introduïen dins aquest forn i en treien els 
pans que eren la base de la seva dieta.

El forn era fet de pedra seca, tenia la part baixa plena, reblida, i la part superior 
formant falsa cúpula. La boca estava emmarcada per pedres més regulars i 
grosses, i normalment tenia forma quadrada, però també n’hi havia de triangu-
lars, com el de la imatge.

3.4. La sitja i el procés de l’elaboració del carbó

La sitja era un caramull de trossos de llenya disposat en forma convenient per 
coure-la i fer-ne carbó. 

Primer es triava el lloc del ranxo on s’havia de muntar, que podia esser en una 
clariana de l’alzinar. Després, si no estava fet d’altres anys, es bastia un rotlo 
empedrat que, immediatament després, es tapava de call vermell perquè s’hi 
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fes un terrosset que aju-
dàs en la cuita.

El sitger tallava la lle-
nya i l’acaramullava de 
forma convenient so-
bre el rotlo. Els trossos 
més gruixats es posa-
ven enmig del rotlo per 
marcar l’ull de la sitja, 
que havia d’arribar fi ns 
a dalt. Era com una xe-
meneia per on el foc 
tirava. La llenya més 
prima es componia a les voreres. Els troncs de 
l’ull es posaven ajaguts un damunt l’altre. Els 
altres es posaven, drets, un devora l’altre, fent 
rotlos. Amb la rama mateixa de l’alzina es fe-
ien feixets, coneguts com a coques, per tapar 
els troncs. Per a aquesta funció, també servia 
el càrritx. Llavors s`estenia una capa de terra 
per tot, d’uns dos dits de gruixa i ben pitjada, 
perquè no li quedàs cap respirall. Les pedres al 
voltant de la llenya es col·locaven de cantell 
fent un petit badall entre dues pedres seguides, 
perquè l’oratge hi pogués passar. Els forats o 
respiralls es tapaven i destapaven perquè la sit-
ja cremàs de totes les bandes per igual. L’ull de 
la sitja s’omplia de rames molt petites, fullaca i 
branques seques. 

Immediatament es procedia a calar foc, amb unes quantes palades de caliu que 
es tiraven dins l’ull. Un cop encès, adesiara hi tiraven trossos de llenya petits 
anomenats bessons (a això li deien “bessonar la sitja”). S`hi podien tirar també 
senallades de carbonissa i es tapava l’ull amb una tapadora de ferro.

No es pot precisar amb exactitud el temps que havia de cremar. Generalment 
s’empraven quinze dies entre tallar la llenya, muntar la sitja, coure el carbó i 
triar-lo per vendre. Com a mitjana la sitja cremava una setmana.

La brasera assenyalava quan el carbó era cuit. Quan es componia la sitja, a baix 
i al voltant s`hi col·locaven quatre dits de branca prima d’alzina, de mata o de 
càrritx, que es tapaven amb terra ben pitjada. Una vegada que el foc ho ha-

La sitja està a punt, ja es pot encendre

Bessonant la sitja
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via envaït tot, arribava a aques-
ta capa de fullaca que també es 
cremava. Llavors la tira de pe-
dres que hi havia damunt aques-
ta brasera es tallava, és a dir, 
s’enfonsava, la qual cosa volia 
dir que el carbó era cuit.

La passa següent era esperar 
que el carbó refredàs, després es 
treia tal com s’havia compost la 
llenya i es triava per vendre. Els 
trossos més apreciats eren els 
troncs més sencers, que es paga-
ven més cars. 

3.5. Comercialització del carbó

La mesura del pes del 
carbó era el quintar ma-
llorquí que equivalia a 
42’300 quilos. Una sitja 
de vint peus de diàmetre 
de rotlo (uns cinc metres 
i mig, tenint en compte 
que el peu són dotze 
polzades i la polzada 
2’3 cm), podia produir 
uns seixanta quintars de 
carbó, és a dir, un poc 
més de 2.500 quilos. 
Les sitges més grosses podien arribar a una producció de quatre tones de carbó.

El carbó solia carregar-se damunt la bístia, dins sàrries, fins als camins carre-
ters per traginar-lo posteriorment als pobles i a la ciutat, on era emprat com a 
combustible habitual.

Una sàrria plena pesava unes vuit arroves, és a dir dos quintars (84’600 quilos) 
i vuit sàrries feien la carretada. Els carboners venien el carbó a tant el quintar 
que variava segons la qualitat del carbó.

El cicle del carbó acabava quan aquest arribava als particulars que el compra-
ven a la casa dels botiguers.

Triant el carbó

Arriben al poble, carregats de carbó, anys 1930
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4. Reconeixement agraït als carboners i carboneres de Mancor
En aquest apartat volem retre homenatge d’agraïment a les famílies mancorines 
que treballaren al ranxo. La revista Montaura de Mancor de la Vall va comen-
çar a caminar el gener de 1988. És una publicació trimestral i ja n’ha sortit el 
núm. 134. Gairebé a la majoria de números hi ha una entrevista a persones del 
poble, la majoria fetes per Jaume Gual, on una de les preguntes, que l’entrevis-
tador sempre fa a la persona entrevistada, és si ha anat a fer carbó, bé ell o els 
seus pares i on el feren. 

Guiat per la revista, hem pogut extreure tot el que contaren els entrevistats i 
que ens donen a conèixer com vivien l’ofici de carboners. Dues d’aquestes en-
trevistes estan dedicades a parlar només sobre la feina al ranxo; una feta a dos 
homes carboners i l’altra a tres dones, esposes de carboners.

Les altres entrevistes, que són 18, només recullen les respostes, de carboners 
o fills de carboners, que confirmen que anaren a fer carbó i el lloc on anaren. 
També algunes persones conten petites anècdotes que visqueren en el ranxo.

4.1. Entrevista a dos homes carboners7

Aquesta entrevista es va fer el dia 15 de maig de 1999 a ca l’amo en Guiem 
Coll Munar, Sinever, (que avui tendria 103 anys) al carrer de Son Tomeu, amb 
la presència de l’amo en Miquel Vallori Martorell, Mameta,(que avui tendria 
105 anys). Tots dos, al llarg de la seva vida, treballaren de carboners. 

A quina època de l’any es feien els ranxos?
Normalment –contesta l’amo en Miquel– en es mes d’abril ja preníem es ranxo 
i en es mes de maig ja començàvem sa tasca.

Què vol dir la frase “preníem es ranxo”?
Fèiem es contracte amb es senyor, es lloc on podríem tallar sa llenya i també 
com mos arreglaríem al final. Normalment anàvem a tant es quintar de carbó 
que produíem. També altres vegades es contractava a mitges, segons es llocs 
i es senyors. En es primer cas, es senyor venia tot es carbó i mos pagava a 
noltros a tant per quintar convengut.

Havíeu de pagar al senyor per poder tallar la llenya i fer el ranxo?
No. Noltros encara el beneficiàvem perquè netejàvem es lloc i havíem de fer 
tota sa feina.

7.  GUAL MORA, J. Gent de ca nostra. Mancor de la Vall. Homes i dones que han fet poble. Edi-
cions Documenta Balear Palma. 2010, pàg. 321.
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Quantes sitges solíeu fer per temporada?
Depenia des lloc –diu l’amo en Miquel–, de sa grandària de sa sitja, de ses 
dificultats que teníem i de ses persones que fèiem feina en es ranxo.
Noltros –diu l’amo en Guiem– que érem un grapat de germans, en fèiem qua-
tre o cinc. Record que a l’any quaranta fèiem un ranxo a sa Costera que mos 
va retre molt. Érem mun pare, en Llorenç, jo, en Tomeu i en Miquel. Estant allà 
em vaig haver d’entregar a files per segona vegada. 

Com vos marcaven el lloc i els arbres que podíeu tallar?
Es garriguer –diu l’amo en Guiem– era es responsable de què no es tallassin 
arbres que no es podien tallar. Un cop assignat es lloc, venia es forestal que 
era es que assenyalava ets arbres que es podien tallar. Es criteri que seguien 
moltes vegades era si hi havia molts arbres o pocs, alguns que anaven un poc 
xerecs. Així i tot tenien una anella de ferro que marcava sa mínima gruixa que 
havien de tenir ets arbres per ser tallats.

Predominava la llenya d’alzina?
Sí, però també n’hem fet de mata i d’ullastres, però majoritàriament era s’alzina.

Es pagava igual el carbó si era d’ullastre, d’alzina o d’altra llenya?
No. Es carbó d’alzina era es que se venia millor.

Quines eines empràveu per fer carbó. 
Per tallar teníem ses destrals, n’hi havia de tres classes: sa grossa, sa mitjan-
cera i sa petita. Es verduc, que necessitava dues persones per funcionar i es 
xorrac per serrar.
Altres eines eren, sa xapa, també per eixermar. Diferents aixades. Càvec i se-
nalles. Una pala, un tiràs. Una escala per pujar a sa sitja.

Què era el que fèieu primer en arribar al bosc, al lloc del ranxo?
Lo primer en arribar en es ranxo –diu l’amo en Guiem– havíem de fer sa 
barraca. Llavors mos posàvem a eixermar i fer net. Després havíem de fer es 
rotlo, altres vegades aprofitàvem rotlos vells d’anteriors sitges.

Com posàveu en condicions un rotlo de sitja?
Si era ja un rotlo vell –diu l’amo en Miquel– l’adecentàvem i arreglàvem ses 
voreres, canviàvem sa terra, si era necessari. Si no hi havia rotlo, en fèiem un 
de nou. Era molt important sa vorera des costats que havia d’aguantar tota 
s’estructura de sa sitja. S’havia de fer també sa solera de reble o macada.

Un dels problemes que teníeu segur era poder aconseguir aigua per al vostre 
ús, per beure i també per fer el menjar. Com vos ne desfèieu?
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Havíem d’anar a cercar-la. A vegades la teníem molt lluny i altres vegades la 
teníem en es morros –diu l’amo en Guiem– la guardàvem dins gerres.

De la llenya que quedava després de fer els troncs, la rama, què en fèieu?
Sa llenya prima molt poques vegades es venia, es regalava i normalment es 
cremava, ja que a molts de llocs la te feien cremar. Una vegada –diu l’amo 
en Guiem– que fèiem un ranxo a Coma-sema, aprofitàrem sa llenya prima 
per fer un forn de calç. Era molt freqüent que just devora es ranxo hi hagués 
forns de calç.

Hi havia també carboners que llevaven l’escorxa dels troncs, per què?
Sí, aquesta escorxa, que es llevava d’es troncs, servia per donar color a ses 
pells per fer sabates, es venia a adobaries. Noltros –diu l’amo en Miquel– en 
vàrem vendre a ca son pare des “Marrusso” que tenia una adobaria a Inca. 
Es preu de s’escorxa no tenia res a veure amb lo que s’havia convengut des 
carbó, es venia a part. A alguns llocs, concretament a mi a Son Ordines –diu 
l’amo en Guiem– me la donava l’amo en Lluc per jo i tot es guany era nostre.

Un cop la llenya a punt, com iniciàveu la col·locació dels troncs a la sitja?
Lo que primer s’ha de fer –diu l’amo en Miquel– és començar s’ull. A vegades 
es començava amb troncs ajaguts i altres amb troncs drets. Si es troncs eren 
prims es feia d’ajaguts i si eren gruixats es posaven drets. Després es tapava 
sa llenya amb càrritx i es posava terra damunt. Finalment ja li pegàvem foc.

El temps de coure, l’havíeu de vigilar a la sitja?
Sí. Tant de nit com de dia. Havíem d’estar atents a veure si havia foradat, si 
necessitava bessonar. A vegades, si prenia massa força l’havies d’aturar ta-
pant per allà on feia més foc. Sa durada depenia de sa via que feien, a vegades 
en set o vuit dies ja havia acabat de coure, altres vegades estava més temps; 
si eren grosses podien durar de catorze a quinze dies. Després la miràvem i 
si consideràvem que ja era ben cuit es carbó, la triàvem estenent es calius i 
l’apagàvem amb terra, mos servíem sobretot de sa pala i es tiràs.

Quina quantitat de carbó solia donar una sitja?
Noltros n’hem fetes –diu l’amo en Guiem–de més de dos-cents quintars. Re-
cord que a Coma-sema en férem de molt grosses.

Com en sortíeu si d’estiu feia una “tormenta” forta d’aigua?
Si sa sitja estava ben encesa, no li feia res una forta ploguda. Sa terra de da-
munt amb s’aigua es pitjava i s’aferrava més.

Quines feines seguien després que ja s’havia apagat i triat el carbó?
Acaramullàvem tot es carbó. El posàvem dins sàrries es trossos més grossos i 
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deixàvem a part sa carbonissa. Venia es garriguer i es pesava es carbó. Lla-
vors venia a cercar-lo al mateix ranxo sa persona que havia comprat es carbó 
i el transportava, bé a esquena de bístia o amb carro, segons es llocs. Normal-
ment després, en acabar es ranxo, noltros cobràvem, mos pagava es senyor.

En quin temps es repoblaven els arbres a aquell mateix lloc?
Ses alzines creixen molt poc a poc, és qüestió de molts d’anys. Havien de 
passar més de deu o quinze anys per poder tornar fer carbó en es mateix lloc.

Es guanyava molt fent aquesta feina?
Antigament –comenta l’amo en Guiem– es guanyava molt poc fent ranxos, just 
per poder menjar. Darrerament ja es pagava millor.

A quins llocs heu anat de diferents indrets, a més de Massanella, can Bajoca, 
es Rafals?
A més de Coma-sema i Sa Costera –diu l’amo en Guiem– he estat a Bàlitx 
d’Avall, can Penya, can Prohom, tots aquests llocs són a Sóller, a sa Jonqueta, 
a s’Estret i a Solleric. Es darrer el férem en es bosc de Massanella. Es man-
corins anàvem per molts de llocs, quasi per tota s’illa. 

L’amo en Miquel diu que ell mai no es mogué de la zona de Mancor, Massane-
lla, es Rafals. Qualque any hi havia a Massanella nou o deu colles de carbo-
ners que feien es ranxo allà.

Recordau alguna cançó que cantassin els carboners?
Era sa destral sa que havia de cantar i també es verduc –diu l’amo en Guiem– 
era difícil cantar tota vegada que sa feina suposava esforç físic que impedia 
es poder cantar.

4.2. Entrevista a tres dones, esposes de carboners8

L’entrevista es va realitzar a ca la filla de madò Antònia Pocoví Mora, de cas 
Rellotger (avui tendria 107 anys) amb la participació de madò Magdalena 
Morro Rotger, de can Fressa (que tendria 103 anys) i madò Magdalena Llull 
Rosselló, de cas Saboner (que tendria 101 anys). Totes les tres acompanyaren 
els seus esposos en les tasques del ranxo.

Abans de casar-vos, quan encara éreu fadrines, ja havíeu fet carbó?
Sí –contesta madò Magdalena de can Fressa– jo ja hi havia anat una sèrie 
d’anys amb es meus pares i germans. Vaig anar a Coma-sema amb mun pare 
i també a ses Veles.

8.  GUAL MORA, J. Gent de ca nostra... o. c. pàg. 327
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Jo –contesta madò Antònia– vaig anar a Valldemossa a un lloc que li deien 
Son Ferrandell. Ajudàvem amb lo que podíem es nostres pares i germans.

Després, de casades, ja hi anàreu més sovint?
Totes coincideixen en la resposta. Sí, cada any fèiem es ranxo acompanyant es 
nostres homos i amb tota sa família.

Quan ja s’havia contractat es ranxo, quines feines havíeu de fer vosaltres per 
preparar l’anada al ranxo?
Preparàvem tot lo que necessitàvem, fèiem sa compra –comença dient madò 
Magdalena de cas Saboner– preparàvem ses olles, tots ets ormejos per fer 
menjar. Matalassos per dormir, a vegades dormíem damunt branques de mata. 
També mos ne dúiem tot lo que era necessari per menjar i que no trobaríem 
en es bosc, una saca de farina, un poc d’arròs, fideus, domàtigues i tot lo que 
havíem de menester.

Com vos ne dúieu tots aquests ormejos i queviures cap al ranxo?
Sa meva sogra –diu madò Magdalena de can Fressa– tenia un mulet i el mos 
deixava, l’enganxàvem a un carro i així anàvem fins allà on podíem, després 
ho pujàvem a esquena d’es mulet amb ses beaces i es  corbeis fins en es ranxo, 
on no s’hi podia anar amb carro. També nosaltres dúiem coses damunt es coll, 
repartint un poc entre tots.

Quines coses vos en dúieu de menjar?
Tot lo que podíem. Moltes vegades, allà mateix, per exemple a Sóller, mos do-
naven tota sa verdura (mongetes, domàtigues, mos donaven un bon paner de 
verdura), fins i tot a vegades mos donaven patates. Madò Magdalena de cas 
Saboner afegeix, noltros també mos n’anàvem amb un ase, fèiem sa compra 
es diumenge i per amunt, cap en es Rafals. Noltros sempre vàrem fer es ranxo 
en es Rafals.

Quines eren les vostres feines quan ja estàveu al ranxo, només fèieu les feines 
d’una mestressa de casa?
No, Jesús Sant Antoni!! –contesten totes tres, com si s’haguessin posat 
d’acord–. Jo, serrava casi tot lo dia amb so verduc –diu madò Magdalena de 
cas Saboner–. Les altres també afegeixen, fèiem es brancam, serràvem, tragi-
nàvem troncs.

I què cantàveu quan serràveu amb el verduc?
No –contesta tota rebent madò Magdalena de can Fressa– ca, de cap manera, 
no podíem cantar perquè perdíem s’alè de s’esforç que havies de fer. Mos ve-
nia just poder xerrar i tot.
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També havíeu de fer el dinar, com vos arreglàveu per coure el menjar?
No teníem cap problema, hi havia molta llenya per emprar. Fèiem foc en terra 
amb un fogó fet de pedres. Es problema més gros era quan no teníem aigua a 
prop. A algun lloc havíem d’anar una hora lluny a cercar s’aigua.

Quan teníeu al·lots petits que els deixàveu a Mancor o els dúieu al ranxo?
Sempre els deixàvem fins que posaven punt. Després els mos ne dúiem i esta-
ven tot s’estiu amb noltros. 

Després madò Magdalena de cas Saboner diu es meu fill Mateu només tenia 
tres mesos quan el me’n vaig dur en es ranxo. També madò Magdalena de can 
Fressa diu jo en es meu fill Guiem només tenia cinc mesos i ja el me’n vaig dur 
en es ranxo. Madò Antònia de cas Rellotger diu jo degut a què només tenia 
nines, encara que estaven amb ells al ranxo, no deixava que s’acostassin a sa 
sitja per res.

Com guardàveu el menjar?
Normalment teníem lo que era més delicat dins un canastro i el tapàvem. Mol-
tes vegades ets animals mos feien tala. Normalment compràvem carn o peix 
fresc es diumenge quan anàvem en es poble. Però ni sa carn ni es peix es po-
dien guardar molt, més en temps d’estiu; normalment mos ho menjàvem com 
més prest millor, dins un dia o dos. Mos ne dúiem gallines i pollastres vius i 
allà les matàvem quan volíem carn, també podíem menjar ous frescs. 

Quins eren els menús normals, per berenar, per exemple?
Solíem menjar pamboli, i si teníem sobrassada en menjàvem. Per dinar men-
jàvem arròs o fideus amb oli. I per sopar moltes vegades menjàvem sopes, dos 
fideus amb faves. Molt poques vegades menjàvem darreria, de tant en tant 
fèiem algun fritet. Quan arribava es divendres ja fèiem ses llesques primes.

A molts de ranxos, al costat de la barraca, hi havia un forn per pastar, en teníeu 
als vostres ranxos?
Sí. Normalment pastàvem un pic cada setmana. Moltes vegades mos ajuntà-
vem amb gent d’es ranxos veïnats. Segons es forn i sa grandària d’es pans, 
normalment hi posàvem cinc o sis pans per fornada. Casi sempre també fèiem 
una bona coca amb verdura i qualque coca amb sucre i sobrassada. Teníem 
una pastereta petita de fusta i pastàvem a dedins. Posàvem llevat es vespre 
abans.

Per rentar la roba, com vos ho fèieu?
Compràvem una cubeta de ferro amb unes anses i la mos ne dúiem. Noltros, a 
Sóller –diu madò Magdalena de can Fressa– mos n’anàvem a un safareig que 
hi havia devora sa font. Noltros que no teníem safareig –diu madò Magdalena 
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de cas Saboner– solíem rentar es diumenge en baixar en es poble. Així i tot, 
quan teníem sa sitja encesa, no baixàvem i mos arreglàvem allà dalt.

En el menjar solíeu beure vi, prendre cafè, licors després de menjar?
Noltros –diu madò Magdalena de can Fressa– preníem cafè que era una mescla 
de malta i cafè. El fèiem dins una olla i després el colàvem amb una caperutxa 
de cànyom. Normalment en preníem es matí abans d’anar a fer feina i després 
de dinar un altre. Licor no en bevíem.

Teníeu llet per beure?
Sí. Normalment, a no ser que tenguéssim una cabra, ja darrerament bevíem 
llet de pot, mesclada amb aigua, era sa llet condensada. A vegades també com-
pràvem i bevíem llet d’ametla. 

Quan solíeu baixar al poble?
Noltros –diu madò Magdalena de cas Saboner–, des d’es Rafals baixàvem es 
dissabtes i pujàvem normalment es diumenges a vespre. Madò Magdalena de 
can Fressa diu, quan férem es ranxo a Sóller no veníem a Mancor però sí que 
anàvem a comprar a Sóller o a Deià es diumenge.
Noltros –diu madò Antònia de cas Rellotger– teníem una somereta i baixàvem 
a comprar al poble quan teníem necessitat.

Com vos resguardàveu si feia una turmenta forta?
Una vegada –diu madò Magdalena de cas Saboner– noltros fèiem es ranxo 
amb so meu sogre, hi havia també es meu cunyat Pep, no teníem barraca, no-
més una petita porxada, va fer una “tormenta” grossa. Mos n’anàrem davall 
d’una penya. Mos posàrem tots un devora s’altre casi no hi cabíem.
Teníem una cabra, que davant sa gran “tormenta” es va fer por, mos va enves-
tir i va entrar allà de dins. Tots mos remullàrem bé. A ses barraques normals 
no hi entrava s’aigua, perquè estaven ben fetes.

Pareix, segons hem sentit contar, que un dels problemes que teníeu era que hi 
havia moltes puces?
Sí. Normalment hi havia porcs que pasturaven prop de noltros i aquests tenien 
moltes puces. Sempre teníem una capsa de “polvos” de matar puces. També hi 
havia paparres però no tantes com puces.

Si no vos trobàveu bé de salut, què fèieu?
Havies de sofrir moltes vegades. Sempre teníem aspirines, camamil·la pes mal 
de ventre. Només algunes vegades vàrem haver d’anar en es poble o a ses ca-
ses de sa possessió que teníem més prop.

Per dormir, dormíeu bé?
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Degut a que estàvem molt cansats en arribar es vespre, dormíem ben a plaer i 
no fèiem cas de si es matalàs era rostit o no. De principi dormíem damunt brots 
i càrritx que canviàvem cada parell de dies. Més endavant ja dúiem matalas-
sos. També mos arribava sa vida moderna.
Sèiem damunt una pedra, hi posàvem damunt un poc de barbeta d’aquella que 
posen per fer es Betlem, perquè així estàvem mes blans. També teníem com a 
taula una pedra més grossa.

Quin tipus de llum empràveu?
Normalment era un llum d’oli i també posàvem un fester de llenya defora per 
passar sa vetlada, encara que mos n’anàvem a dormir ben prest, perquè mos 
aixecàvem molt dematí.

4.3. Altres entrevistes9

Martí Suau Martorell, Bernadet. Montaura núm. 7, juliol 1989, pàg. 17 
Va treballar a sa mina. Quina considerau que era més pesada, la feina del ranxo 
–que també es feia aleshores– o la feina de la mina? 
No té comparació. En es ranxo no t’esforçaves, traginaves troncs i feia molt de 
sol, però si no podies de 50 quilos, feies rodolar es tronc. A sa mina t’omplien 
sa senalla, que pesava 50 o 40 quilos, i la t’havies de carregar tant si volies 
com si no, i passar de grapes per una altura de no més d’un metre. 
Catalina Sampol Mateu, Balaguera. Montaura núm.12, octubre 1990, pàg. 14
Sabem que anàreu amb els vostres pares a fer carbó a Catalunya, a quin indret 
estàreu?
Jo era molt petita lla vor. Era a un poble que es deia Baladre, era a Perala da, 
jo tenia quatre o cinc anys. Només hi estiguérem una temporada, un estiu, es 
temps que dura sa temporada d’un carboner. Tot ho feien igual que es carbo-
ners d’aquí, barraca, sitja, carbó, etc. 
Per què hi anaven els mancorins allà?
Per fer feina i guanyar doblers. Enviaven a demanar es mancorins perquè eren 
bons carboners. Hi havia un intermediari que li deien en “Punyit” d’Esporles. 
N’hi anaren d’altres a Ca talunya, em record de madò “Confit” que estava en 
es carrer de sa Costa.
Antoni Canals Cànaves, can Bajoca. Montaura núm. 34, abril 1996, pàg. 18
Vós que éreu l’amo de can Bajoca, hi teníeu res a veure amb els ranxos?
No. Noltros no hi interveníem per res, era feina d’es garriguer. Era es mateix 

9.  Extretes de diferents números de la Revista Montaura
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garriguer de Mas sanella qui se’n cuidava de con tractar es ranxos.
Els carboners que hi havia a can Bajoca acudien a les cases quan tenien necessi-
tat a comprar-vos oli, per exem ple?
Sí. S’oli pràcticament tot el se’n duien d’allà, dos litros, tres litros. Noltros 
ho apuntàvem. Quan havien acabat es ranxo, llavors contrastàvem ses dues 
llistes, sa seva i sa nostra, i liquidàvem.
Miquel Vallori Seguí, Sereneta. Montaura núm. 39, juliol 1997, pàg. 21
Férem un des ran xos en es Gorg Blau, de vora sa Font des Poll, abans de fer-hi 
es pantà a Au mallutx i s’Estret. Sabent que s’hi faria es pantà, ho tallaven tot 
perquè no sortiria més vegetació. 
També en férem sis o set anys a Planisi, devora Banyalbufar. Jo vaig començar 
allà, només tenia 12 anys. Sempre, fins que vaig anar a fer es servici, vaig fer 
feina amb mun pare, d’estiu anàvem a fer es ranxo, però també vaig exseca-
llar, collir oliva, etc. Anàrem a Alfàbia, a s’Alqueria d’Avall de Bu nyola. 
Catalina Morro Rotger, sa Morena de can Fressa. Montaura núm. 42, abril 
1998, pàg. 18
Sabem que el vostre pare va fer carbó amb el vostre germà Joan. On anaven?
Mon pare i es meus germans, Joan i Jaume, també es nostre cosí Jaume de ca 
s’Esquerrà varen fer carbó a Mosset, a ses Figueroles, a Po llença i a Coma-sema. 
Vós hi anàreu a fer carbó?
No, només hi anava sa meva germana.
Maria Colom Alba, Aina Gila. Montaura núm. 44, octubre 1998, pàg.16
Els vostres pares on anaven a fer ranxos?
Tots, es meus pares i es meus germans, anàvem molt a Valldemossa a fer ran-
xos. M’agradava molt i estic molt contenta, encara ara avui quan vaig allà 
perquè en tenc molts bons records d’aquelles terres i muntanyes.
Maria Mora Mora, Rotgera. Montaura núm. 46, abril 1999, pàg. 18
Conta la mort accidentada del seu pare que feia carbó. Aquell any teníem un 
ranxo a Massanella, just l’havíem començat. Cada dia mun pare hi anava, 
acompanyat d’un des seus fills que encara no feien feina. Mu mare quedava a 
ca nostra perquè en Toni i n’Antònia eren molt petits. Aquest dia l’havia acom-
panyat na Francisca que només tenia onze anys. 
Ja s’havia fet fosc i no arribaven d’es ranxo. Amb això va arribar a ca nostra, 
tota sola, sa somera que teníem. Allò ens va alarmar i no compreníem què 
havia passat. Demanàrem ajuda a un veïnat nostre i ens acompanyà a cer-
car-los. Hi anàrem amb es veïnat, mu mare i jo. Just darrera cas Garriguer 
els trobàrem estesos a terra, mun pare i na Francisca eren morts, havien mort 
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electrocutats per un cable, que estava en males condicions. Pareix que mun 
pare l’havia tocat amb un pal llarg que duia damunt s’espatlla i na Francisca 
va anar a ajudar-li i també s’electrocutà.
Antònia Llull Rosselló, Vica. Montaura núm. 48, octubre 1999, pàg. 17
Vàrem fer carbó i altres feines. Quan fèiem carbó ja era casada, i el fèiem amb 
na Margalida “Gallineta” i es seu home, en Jaume “Esquerrà”. Anàvem a fer 
es carbó al Tossals Verds i a Son Ordines. 
Teresa Martorell Mayol, Lietes. Montaura núm. 50, abril 2000, pàg. 19
De ranxos, en féreu?
Sí. Amb es meu home vaig anar devora sa Font des Prat i a Sóller a una pos-
sessió que es deia Montcaire.
Vicenta Pons Piquer, Vicenta. Montaura núm. 66, abril 2004, pàg. 21
On anàreu a fer ranxos? 
Sempre anàrem a Massanella. Allà tractàvem amb so garriguer que va mo-
rir, l’amo en Jaume. Férem carbó amb s’home de na Francisca “Escolana”, 
l’amo en Jaume “Gros”. Després també en férem amb en Miquel “Mameta”. 
Anàvem a mitges, però quan n’Arnau ja va ser més grandet i d’estiu, quan no 
hi havia escola, venia al ranxo, ja el férem noltros tot sols. A sa nina la me 
guardava na Francisca, sa meva cunyada.
I què vos va passar a vos i madò Francisca Escolana amb una truja, quan éreu 
al ranxo? 
Veníem totes dues de cercar aigua, amb una gerra al costat cada una. Mos 
envesteix una truja que anava moguda i ja mos tens enfilades a una roca, 
crida que te crida es nostres homes. Aquella truja feia un renouer. Noltros tre-
molàvem com una fulla de poll. Es meu home mos va sentir, va venir, i amb un 
garrot gros va aconseguir fer-la fugir i baixàrem de ses penyes.
Bernat Martorell Mateu, Biarroier. Montaura núm. 68, octubre 2004, pàg. 22 
Els teus pares quina feina feien?
Tots dos feien de carboners d’estiu. Noltros també hi anàvem especialment 
d’estiu. De carbó també en férem molts anys prop de sa font des Prat.
Pere Amer Alorda, Ullot. Montaura núm. 71, juliol 2005, pàg. 22 
Anàrem a fer ranxos al Castell d’Alaró i a Solleric. Me’n record que en una 
ocasió teníem tres sitges en foc i jo en guardava una, ses altres les guardaven 
es meus germans, en Joan i en Sebastià. Jo estava tot sol i estava amagat –era 
molt jovenet, només tenia uns 15 anys, i segur que tenia por– i sa sitja va fo-
radar i jo no me’n vaig donar compte; en Sebastià, que estava més amunt, em 
va cridar i després vaig tapar es forat.
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Joan Coll Munar, Sinever. Montaura núm. 74, abril 2006, pàg. 21
Ja a 13 anys, traginava carbó. Ho fèiem a esquena de bístia fins al carregador 
i d’allà se l’enduien a Selva, a can Bajoquet.
Arnau Martí Mateu Ferraguet. Montaura núm. 76, octubre 2006, pàg. 26 
Jo anava a escola amb en Cavaller i mun pare em digué, “convé que venguis 
amb jo a fer carbó”. Jo vaig estar tot content perquè no m’agradava anar 
escola. Encara no havia fet es deu anys. 
Maria Gual Fiol, can Jaume Gros. Montaura núm. 91, abril 2010, pàg. 23
Es meu home i jo vàrem viure a Llucmajor, teníem casa parada al carrer des 
Sindicat, però fèiem feina tots dos a Son Granada, tallàvem llenya i es meu 
home també va fer carbó, va fer dues sitges.
Pep Martorell Fontanet, Vallaquet. Montaura núm. 93, setembre 2010, pàg. 13
Quina feina feien els teus pares?
D’estiu feien ranxos i d’hivern a collir oliva, exsecallar i totes ses feines des 
camp, quan venia s’estiu ja mos n’anàvem al ranxo. Hi anàvem tots, sa meva 
germana, es meu germà mun pare i mu mare. Tots havíem de serrar igual, no 
hi havia “cuentos”, a fer feina tothom.
Margalida Martorell Martorell, na Guiguita. Montaura núm. 100, juny 
2012, pàg. 18
On anàveu a fer carbó?
Anàvem sobretot a sa Casa d’Amunt. Hi anàvem jo i sa meva germana Ca-
trinet, que som ses dues majors, per ajudar a mun pare.
Quan vos casàreu, quina feina fèieu?
De tot d’una anava a fer ranxo amb so meu home devora sa Font des Prat,  que 
era on anaven tota sa família de cas Ropit; però després em vaig posar a brodar.
Jaume Rotger Reynés, Gallineta. Montaura núm. 117 3r trimestre 2016, pàg. 19
Quina feina feien els teus pares?
Anaven a fer ranxo, des d’abril fins a octubre i després ja enllaçaven amb 
s’oliva.
On anaven a fer feina els teus pares?
Ells se n’anaven en es mes d’abril o maig a fer es ranxo, sempre anaven a 
Valldemossa. Mun pare coneixia totes ses possessions d’aquella zona.
Precisament allà d’estiu vaig encobeir molt ses matemàtiques perquè anava a 
repàs amb un mestre de Valldemossa. Es ranxo estava així mateix lluny des poble. 
Jo baixava a una possessió que es deia “sa Coma”, i amb so fill de l’amo mos 
n’anàvem a sa Graduada de Valldemossa perquè es mestre feia s’escola allà.
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5. Eines i utensilis que empraven
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6. Tonada del carboner i refranyer popular mallorquí10 

La nostra pagesia en els seus treballs de cultiu dels camps, llaurar, sembrar, batre; 
les feines de recollida de productes del camp, ametlles, garrofes, olives, figues etc. 
acompanyava el seu treball amb un seguit de tonades per a cadascuna de les feines.

El bunyolí, Andreu Estarellas Pascual, va dedicar gran part del seu temps a la 
investigació i l’estudi del folklore mallorquí que va deixar recollit a la seva 
obra. A més de donar a conèixer moltes tradicions i costums d’antany, va tenir 
molt d’esment en recollir moltes tonades que cantaven els pagesos mentre tre-
ballaven. Una d’aquestes tonades és la del carboner.

10.  ESTARELLES PASCUAL, A. L’essència de Mallorca. Recull de costums i tonades. Editat per 
Caixa de Balears, sa Nostra. Palma, 1985. pàg. 190.  

Refranyer popular mallorquí

Jo duc es carbó a Ciutat
i per valor el passeig
de tant de trui i estebeig
estic prompte marejat

Bé passa la vida trista       
un fadrí que fa carbó.
Ja us ho puc dir, bona amor,
que per fer coure un sitjó,
fa un mes que no us he vista

Els carboners no són molts
que sapin tocar guitarra
rosseguen el cul per terra
i els calçons plens de pols.

Com tu seràs carbonera,
soleta dins un pinar,
arribaràs a enyorar
ses mates de Son Burguera.

Tu que fas de carboner
i sempre vas mascarat,
no venguis pes meu costat
que sinó t’engegaré.

Tenc sa barca caramull
que vessa per ses voreres
i tot és de ses porgueres
d’es sitjó d’en Blai Reüll.

Carboner, bon carboner,
que duis a dins es sarró?
- Jo duc sa meva suor
d’onze dies de sitger.

Només fris de despatxar 
de tant que es cap em va entorn
per anar-me’n ben de jorn 
a dins el meu alzinar.

Allà es cor no està estret
perquè és ampla sa garriga;
cap trava del món me lliga
Ni me tanca cap paret.
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7. Glosari
Arrova: Mesura de pes equivalent a ¼ de quintar (10,4 kg)

Badall: Forat que es deixa a la part inferior de la sitja per regular la circula-
ció d’aire.

Barraca: Casa petita, generalment circular, feta de paret seca i coberta de càr-
ritx i terra.

Bast: Espècie de sella amb els arçons (Arc de fusta que hi ha davant i darrera 
de la sella i del bast, i que serveix d’ànima a aquests ormeigs) molt sortits i 
units per una peça a cada costat, i que serveix principalment per traginar càrre-
ga feixuga a esquena de bístia.

Beaces: Conjunt de dues bosses unides per damunt amb una corretja o llatra 
que es posa sobre l’esquena d’una bístia, de manera que pengi una bossa a cada 
costat de l’animal.

Bessó: Cada un dels trossos de llenya que es posen dins l’ull de la sitja per 
alimentar el foc. 

Bessonar: Alimentar la sitja amb bessons

Botijo (càntir): Recipient de terrissa, més ample de dalt que de baix, amb una 
ansa en la part superior central i dos brocs de diferent gruix, que serveix per 
tenir aigua i beure a galet. 

Botilla: Recipient de terra sense envernissar, de forma acampanada i aplanada, 
amb el coll molt curt i amb dues anses que servia als carboners per dur l’aigua 
fresca al tall. 

Brancam: Llenya prima

Brasera: Capa de llenya prima, mata o càrritx que, situada a la part baixa de 
la sitja i tapada de terra ben pitjada, indicava, quan era tallada pel foc, que la 
sitja ja era cuita. 

Burjó (bessonador): Perxa llarga que serveix per remoure el caliu i atiar el foc 
dins l’ull de la sitja. 

Call vermell: Terra seca argilosa de color vermell, que quan es banya s’en-
forteix com un trespol. Es posa sobre les pedres que formen el rotlo de la sitja. 

Canó: Tros de carbó resultant de la combustió d’un tronc sencer. És el més 
apreciat. 

Capolar: Tallar alzines i fer llenya. 
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Carboner/a: Persona que fa o ven carbó

Carbonissa: Conjunt de bocins petits que quedaven del carbó una vegada que 
era triat. 

Carbonissó: Carbó de petites dimensions, resultat de cremar la rama prima.

Companatge: Llenya prima que s’utilitzava per acabar de compondre la sitja

Coques: Feixos de llenya o càrritx verd que es col·locaven entre la llenya a 
carbonitzar i la terra que cobria la sitja

Corbeis, escorbeis (corbells): Conjunt de bastons corbats i units amb traves-
sers, que van penjats amb cordes per damunt el bast i pengen a cada costat 
d’una bístia per traginar feixos de llenya o de garbes. 

Eixermar: Netejar la terra tallant o arrabassant herbes i arbusts.

Entrescador: Eina que serveix per esmolar el verduc i que està composta 
d’una peça plana de ferro guarnida de mosses a les voreres, utilitzada per tor-
cer les dents de les serres alternativament a una banda i l’altra, perquè vagin 
més lleugeres.

Fussó (falçó): Falç petita utilitzada per segar càrritx. 

Fanal: Capsa formada d’un bastiment metàl·lic i que té una o més cares de 
vidre, per fer llum de nit.

Fester: Graellat de ferro portàtil, que fa concavitat per a portar teies enceses 
que il·luminen. 

Filada: Línia de pedres que formen el perímetre del rotlo.

Gatzoll: Eina consistent en una fulla de ferro corbada, amb tall, posada al cap 
d’un mànec més o menys llarg, que serveix per a tallar branques d’arbres o 
arbusts.

Gavells de rama: Feixets de llenya premsats amb pedres o troncs, amb què es 
tapaven els troncs una vegada col·locats a la sitja.

Gerra someral: Gerra gran, de 10 a 15 litres de capacitat, on s’hi trans portava 
i emmagatzemava l’aigua, i que es podia dur en beaces damunt una bístia.

Gerricó: Gerra petita, de 3 a 5 litres de capacitat, que el carboner tenia al tall.

Mola: Conjunt de troncs gruixats, disposats drets enmig del rotlo que confor-
men la base i marquen l’ull de la sitja

Pala: Eina formada per una làmina de ferro, una mica còncava, de forma tra-
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pezial i acabada en punta, adaptada a un mànec de fusta llarg que uti litza el car-
boner per manipular la sitja quan aquesta ja crema i per remoure i triar el carbó. 

Paret seca: La que es construeix amb pedres, sense lligament de ciment o calç.

Peu: Unitat de longitud de valor variable, correspon aproximadament a la llar-
gada del peu humà (26 cm, dotze polzades, una polzada 23 mm)

Quintar: Mesura de pes equivalent a 42,328 quilograms que era usat com a 
unitat de producció i venda del carbó. El quintar equival a quatre arroves. 

Rampí, rampins: Eina que té un mànec llarg que per un extrem du un traves-
ser del qual surten diverses puntes de ferro, servia per triar el carbó.

Ranxo: Lloc on el carboner té la seva barraca, la sitja de carbonar i el forn. Tam-
bé: porció de bosc que un carboner té assignat per tallar-hi llenya i fer-hi carbó.

Raol (gambaner): Recipient planer, generalment de forma circular, fet de llis-
tons o de corda i sostingut per tres o quatre cordellines que servia per guardar 
el pa i els aliments perquè els animals no fessen tala.

Reble: Pedres petites emprades per omplir els espais que quedaven entre les 
pedres grosses del rotlo de sitja 

Rotlo de sitja: Cercle de pedres i terra damunt el qual es basteix una sitja. 

Sàrria: Recipient molt gros d’espart que servia per traginar el carbó, posat a 
través damunt la bístia.

Sitger: Persona que feia sitges

Sitja: Pila de llenya tapada de la qual s’obtenia el carbó. 

Tapadora: Peça de llauna gruixada amb una ansa que s’adapta a la boca o 
obertura de l’ull de la sitja. 

Tiràs: Eina consistent en una planxa de ferro fixada transversalment al cap 
d’un mànec llarg de fusta que, estirada o empesa serveix per arreple gar o com-
pondre el carbó. 

Traginer: Persona que transporta el carbó del bosc al poble. 

Triar sitja: Destapar la sitja i seleccionar el carbó segons les dimensions.

Ull de sitja: Forat d’un pam quadrat que es fa a la part superior central de la 
sitja arribant al terra i per on aquesta s’encén. 

Verduc: Serra llarga constituïda per una fulla d’acer i un mànec a cada extrem 
que manegen dos homes situats a cada cap. 



- 87 -

LA FEINA DELS CARBONERS DE MANCOR DE LA VALL

Xapa: Eina semblant a una aixada, però més petita i amb el tall molt estret, que 
serveix per a entrecavar, tallar llenya prima, etc. 

Xorrac (xerrac): Instrument consistent en una fulla d’acer que té una vora 
dentada i va fixada per un extrem a un mànec, i serveix per serrar.

8. Mostra sobre el ranxo a Mancor de la Vall, 
    (del 20 de maig al 6 de juny de 1998)
La directiva de l’Associació Amics de la 3a Edat, presidida per Gabriel Pocoví, 
va realitzar una demostració de l’ofici de carboner a l’entorn de la zona esporti-
va del  poble, per tal d’ensenyar als nins i nines i als més joves com treballaven 
els carboners de Mancor.

Des del primer moment es va comptar amb la col·laboració dels professors i 
professores de l’escola. Els nins i nines, entusiasmats per les ensenyances rebu-
des, tant orals com pràctiques, realitzaren un dibuix i una redacció amb l’únic 
tema: L’ofici de carboner. Els treballs s’exposaren a la Biblioteca Municipal.

Foren moltes les persones de Mancor i d’altres indrets de Mallorca, que visita-
ren la sitja, la barraca i el forn. Tothom seguia, a diari, el procés de l’elaboració 
del carbó. Hi passaren unes 4.000 persones. Els diaris i la TV es feren ressò de 
l’activitat i en divulgaren diferents reportatges.

8.1 Actes que se celebraren

Dia 20 de maig, dimecres. Conferència al Col·legi Públic MONTAURA a 
càrrec de persones majors, experimentats carboners i coneixedors del seu ofici.

Dia 23 de maig, dissabte. Demostració de com es tallava i trossejava la llenya 
per preparar la sitja (activitat que es va fer al bosquet de Massanella).

Dia 25 de maig, dilluns. Començament del muntatge i preparació de la sitja a 
l’entorn del Poliesportiu municipal. 

Dia 30 de maig, dissabte. Es va encendre la sitja.

Durant la setmana del dia 2 al dia 6 de juny. Cada dia les persones respon-
sables vigilaren la sitja procurant que mantengués el foc, afegint bessons de 
llenya al seu ull sempre que era necessari.

Un dia de la mateixa setmana. Els nins i nines del Col·legi Públic Montaura 
realitzaren una activitat, consistent en un dibuix i una redacció sobre la temà-
tica de les sitges i els carboners.
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Dia 5 de juny, divendres. Es va inaugurar l’Exposició de dibuixos i les redac-
cions dels nins i nines, a la Biblioteca Municipal. Tots els participants reberen 
un obsequi, i es va oferir un refresc per a tothom.

Dia 6 de juny, dissabte. Es va fer la tria de la sitja i el vespre se celebrà un 
sopar al Casal de Cultura, acabant amb ball i festa.
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Josep Mateu Martorell, montuïrer de naixement,  
mancorí d’adopció “Don Pep”
 
Gabriel Pocoví Pou

Introducció
Tal vegada a la memòria del majors de Mancor, ens queda aquell nom que 
encara perdura al llarg del temps, el metge que aleshores coneixíem com don 
Pep, que va dedicar tota una vida al servei dels malalts del poble i que, a poc 
a poc, va quedant en l’oblit. Ja només queden els símbols que, merescuda-
ment, el recorden. 
A la comunicació, que he preparat per a les II Jornades d’Estudis Locals de 
Mancor de la Vall, pretenc fer una recordança i un reconeixement a la seva fei-
na com a metge del poble. Ben segur que moltes persones, sobretot els majors, 
encara el tenen present en el seu record. Els més joves, a les llars dels pares 
o padrins, hauran sentit parlar d’ell. La professionalitat i entrega de don Pep, 
sempre és recordada i reconeguda, més avui dia, amb la situació actual, on el 
metge està més distanciat del pacient que no abans; i, a més, amb els canvis 
continuats de metge que patim al poble en els darrers anys. 

1.- Dades biogràfiques
1.1 Dades personals i familiars 

El dia 27 de febrer de 1898 va néixer a Montuïri, en el sí de la família for-
mada per Joan Mateu Mas de can Rei i Margalida Martorell Miralles, el nin 
Josep Mateu Martorell, a la casa assenyalada amb el número 10 del carrer del 
Migdia. El seu pare era agricultor, natural de Montuïri i la seva mare Mestra 
d’Instrucció Primària, natural de Llucmajor.1 
D’aquest matrimoni nasqueren quatre fills i una filla. El major, Gabriel, es va 
dedicar a l’agricultura, la filla, de nom Antònia, va cuidar els seus pares, era 
fadrina i va morir als 90 anys. Els altres tres fills, Joan, Josep i Rafel, foren 
metges. En Joan se n’anà a l’Argentina on va exercir la seva professió i va mo-
rir jove. En Rafel, fou metge titular de Porreres. En Josep va exercir de metge 
molts d’anys a Mancor.

1.  RCM, Tom 13, Secció 1a. núm. 55
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1.2 El casament.2

Dia 24 de gener de 
1924, Josep Mateu es 
va casar amb María 
Mateu Alorda, però les 
noces foren íntimes de-
gut al dol per la mort 
del seu pare. La funció 
religiosa se celebrà el 
dia de la festa de Nostra 
Senyora de la Pau, a la 
capella de la Puríssima 
de l’església de Man-
cor. Els va casar Mn. 
Arnau Mir, de Caimari, 
oncle del veterinari del 
mateix nom, que era molt amic seu ja que havien fet junts el servei militar a 
Inca, i conservaven una bona amistat. 
D’aquest matrimoni, varen néixer cinc fills, tres nines i dos nins. La major, de 
nom Margalida, va néixer el dia 19 de desembre de 1924,3 na Maria, va néi-
xer el dia 24 de març de l’any 1926,4 el fill Joan va néixer el dia 23 de febrer 
de 1929,5 el fill Pedro va néixer dia 13 de març de l’any 1932,6 la filla petita, 
n’Antònia, va néixer dia 13 de febrer de 1939.7 Tant en Joan com en Pedro, es 
varen llicenciar en Medicina. 

1.3 Estudis 
Va fer els primers estudis a ca ses Monges i a l’Escola Pública de Montuïri. 
Va estudiar el Batxillerat a Palma, obtenint el títol, expedit pel Rectorat de la 
Universitat de Barcelona, segons el disposat en el Reglament de les Universi-
tats del Regne d’Espanya. 
Durant el temps dels estudis, residia a Palma, a la casa d’una família de Montuïri.

2.  RCS, Tom 17, Secció 2a. pàg. 273 

3.  RCS, Tom 9, Secció 1, pàg. 239.

4.  RCMV, Tom 1, pàg. 16, núm. 29 

5.  RCMV, Tom 1, pàg. 66, núm. 125

6.  RCMV. Tom 1, pàg. 119, núm. 231

7.  RCMV. Tom 2, pàg. 12, núm. 21

Tots els membres de la família Mateu Mateu
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A les acaballes del 1915, va anar a Barcelona 
per estudiar Medicina, ingressà a l’antic Hos-
pital de la Santa Creu. 
Obtingué el títol el dia 6 de febrer de l’any 
1922, a l’edat de 23 anys.8

Una vegada llicenciat en Medicina i Cirurgia, 
va tornar a Mallorca. 
Dels seus anys a Barcelona, contava als seus 
fills que hi havia moltes morts. 

1.4 Batle de Mancor de la Vall 
L’any 1956, Josep Mateu Martorell, metge titular del municipi, fou nomenat 
batle, i el dia 17 d’octubre prengué possessió del càrrec.9 A una de les primeres 
sessions que va presidir, es decidí asfaltar varis carrers i places, foren les pri-
meres vies urbanes que obtingueren aquestes millores. 

8.  Títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Registre General de la Universitat de Barcelona. 
F. 159, núm. 127,  de 3 d’abril de 1922.

9.  FIOL MATEU, G. 50 años de vida municipal. Editat Ajuntament de Mancor de la Vall, 
1975, pàg. 57.

Estudiant a Barcelona
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El dia 28 de novembre, amb una conferència telefònica que va tenir amb el Go-
vernador Civil, va quedar inaugurat el servei telefònic a Mancor, la població es 
va connectar a la Xarxa Nacional.10

L’any 1957, el dia 24 de juliol, foren aprovades, per primera vegada a la pobla-
ció, les contribucions especials per a ús del clavegueram, quedant en principi 
una quota fixa de 15 pessetes. 
El dia 8 d’octubre del mateix any, un fortíssim temporal va causar una consi-
derable destrossa a diversos carrers del poble, a conseqüència de les aigües que 
baixaren de Son Tomeu, dels carrers Vileta, sa Canaleta, Avinguda 2 d’abril 
1925, fins la cobertura que s’havia fet del torrent de Biniarroi, que també va 
quedar rompuda per diferents llocs. Per aquest motiu, es va sol·licitar ajuda al 
Govern Civil.
L’Escola de Pàrvuls que ocupava el primer pis de l’edifici senyalat en el núm. 
10 de la plaça, aleshores anomenada Concòrdia, va haver de ser desallotjada per 
amenaça de ruïna. Els alumnes no eren molts, i foren ubicats a l’Escola de les 
Nines. L’Ajuntament va acordar iniciar els tràmits necessaris per suprimir-la. 
El dia 31 de maig de 1958, Josep Mateu Martorell, al ser-li difícil compa-
ginar el càrrec de batle i de metge titular, va presentar la seva dimissió a 
l’Excm. Sr. Governador Civil de les Balears, la qual li fou acceptada, agraint-
li els serveis prestats.11 
Per cobrir la seva vacant, el Governador Civil, va nomenar batle Miquel Reynés 
Solivellas, que va prendre possessió dia 5 de juny de 1958. 

2.- Vida professional
2.1 Servei Militar a la caserna d’Inca 

Va començar a exercir la seva professió l’any 1922, complint el servei militar a 
Inca, exercint de metge en el Regiment Militar de Cavalleria. Al mateix temps 
va substituir en ocasions al metge de Lloseta. 

Durant el temps que complia el servei militar a Inca, un amic comú li va pre-
sentar la qui seria la seva esposa, Maria Mateu Alorda, nascuda a Son Canals 
de Biniamar dia 23 de setembre de 1903. Era de la família de can Llobera de 
Mancor, amb la qual es va casar com hem vist anteriorment. 

10.  FIOL MATEU, G. 50 años de vida... o. c. pàg. 56

11.  FIOL MATEU, G. 50 años de vida... o. c. pàg. 59
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2.2 A Mancor de la Vall i Biniamar

L’any 1924 Josep Mateu ja exercia com a metge interí de Mancor, malgrat no 
fos nomenat titular fins a l’any 1925. Així el dia 22 de maig, l’Ajuntament, 
en sessió plenària, va aprovar el seu nomenament com a metge titular en pro-
pietat, amb un sou anual de 1.200 pessetes, més 125 en concepte d’Inspector 
Municipal de Sanitat.12 
D’acord amb el metge Estelrich de Selva, es feu càrrec de l’assistència mè-
dica de Biniamar, on hi anava tres dies a la setmana. Passava la consulta a 
can Jofre, li recollien els avisos i domicilis dels malats que no podien anar al 
despatx a Mancor.  
A Mancor tots els dies passava consulta al seu despatx, i feia la volta pels 
domicilis d’aquells malalts que estaven al llit. Tenia una preocupació constant 
en resoldre els casos més difícils i posar-se al dia en la seva professió. També 
procurava trobar uns moments per ajudar als seus fills en els seus estudis.

Va exercir per espai de 44 anys la seva professió al poble de Mancor. Era molt 
apreciat per tots els mancorins. Ell també, malgrat haver nascut a Montuïri, se 
sentia un mancorí més.

2.3 Resideix a Manacor. La seva jubilació. 
L’any 1960, quan residia temporalment a Manacor, va començar a tenir pro-
blemes cardíacs i retornà a viure a Mancor. L’any 1968, quan va complir l’edat 
reglamentària, es va jubilar. Si hagués tingut salut hauria continuat exercint.

12.  FIOL MATEU, G. 50 años de vida... o. c. pàg. 26
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3.- Així el recorden els seus fills.
3.1 La seva filla major, Sor Margalida Maria del Sagrat Cor de Jesús.13

“Saluda atentament al Sr. Batle, President de l’Ajuntament de la Vila de Man-
cor de la Vall, agraint-li l’enviament del programa de les Festes de Sant Joan, 
on figura l’homenatge al meu pare, metge don Josep Mateu Martorell. 
Li adjunt un breu resum dels meus records que acabo d’escriure impulsada per 
la immensa gratitud i profunda tendresa filial que sent cap a ell. 
Repetint el meu agraïment a Vostè, i a tot l’Excm. Ajuntament d’aquest el meu 
estimat poble natal i tots els que cooperen en dit homenatge, demano al Senyor 
que els recompensi amb els seus béns infinits i eterns. Dia 22 de juny de 1982”.

 Recordant el meu pare ... amb gratitud i emoció.

“Tal vegada pel seu caràcter silenciós, treballador, entregat completament a 
complir amb els seus deures de pare de família i de metge, poques persones, de 
les que el tractaren, es donaren compte de la seva grandesa interior de la seva 
ànima i de la seva vida.
Em faria interminable si tractàs de comptar els records que s’amunteguen en 
la meva memòria. 
El record en els anys de la meva infància i durant tota la seva vida, sempre 
abnegat, atent, sempre a procurar el bé de la família i dels seus malats.
Era un home de fe.
Mai podré oblidar la seva heroica reacció quan li vaig manifestar els meus 
desitjos d’ingressar en el Carmel. De moment es va quedar esbalaït, sorprès; 
en cap manera s’esperava aquesta decisió meva, decisió que era una autèntica 
“bogeria” als ulls del món. Em va fer preguntes. Va plorar com mai l’havia vist 
plorar. Només Déu sap quant vaig sofrir per haver de donar-li aquest disgust a 
qui tant s’havia afanyat, des del primer moment de la meva existència, a prodi-
gar-me les seves carícies, iniciant-me més tard en els estudis, no vacil·lant mai 
en sacrificar el seu temps i el seus estalvis per tal de procurar-me un futur feliç.
Vaig tractar d’explicar-li que sentia en el meu interior la crida de Déu. I record 
que ell em va contestar: “Ha de ser una crida molt forta per deixar tot el que 
deixes”. Una carrera, una Farmàcia excel·lent... tot l’afecte d’una llar famili-
ar... Humanament parlant tot allò no tenia sentit. Però és que, com diu un autor 

13.  MATEU MATEU, M. Recordant el meu pare... amb gratitud i emoció, 1982. Escrit dirigit a 
l’Ajuntament de Mancor de la Vall, excusant la seva absència a l’Homenatge del seu pare.  
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contemporani: “Quan una ànima experimenta inequívoca i vitalment que Déu 
és el Tresor infinit. Tot Bé i Summe Bé... tot en la terra, fora de Déu li sembla 
insignificant. Després d’assaborir l’Amor de Déu se sent que en la seva compa-
ració res val, res importa, tot és secundari” (Ignacio Larrañaga en “El Silencio 
de María” pàg. 133).
El meu estimadíssim pare, no va fer res per dissuadir-me del propòsit. El que 
va fer va ser acostar-se més a Déu, invocar-lo més assíduament. Sempre jo 
l’havia vist complir els seus deures de cristià, però a partir d’aquell dia, 27 
d’abril de 1953, en la seva vida es va operar un canvi profund. Res més, em 
deia ell, freqüent més l’església, per veure si aconsegueix comprendre. 
Em va demanar que ajornàs per sis mesos la meva entrada en el “Convent”, 
durant els quals va poder assegurar-se que la meva decisió es basava en mo-
tius purament sobrenaturals. El dia 30 d’octubre vaig fer el pas definitiu, vaig 
abandonar el món, em vaig separar dels meus éssers estimats, per a lliurar-me a 
Déu, segura de que ELL els recompensaria amb escreix el sacrifici que llavors 
els exigia. Per diversos motius, el meu pare va sofrir molt a conseqüència de la 
meva entrada en el Carmel. Però, mai va tenir per jo ni una sola queixa, ni una 
paraula de retrets, sinó tot al contrari; a mesura que el seu noble cor s’anava 
obrint a la Llum de Déu, ell de cada dia se sentia més satisfet i veritablement 
agraït per la meva decisió. 
Tenc aquí mateix, una carta que ell em va escriure dia 07-01- 1956 en la qual 
em diu: “Et demano que estiguis tranquil·la, perquè jo estic convençudíssim de 
què sa teva entrada en el Convent (i més concretament diversos llibres que has 
fet que jo llegís) m’han fet un gran benefici espiritual, al costat del qual no són 
res devora els petits trastorns que pugui haver-me ocasionat la teva entrada en 
el Convent. “Crec que estic en deute amb tu”. 
I en una altra carta d’aquells mateixos anys em deia: “El meu lema (com tu 
saps) sempre ha estat; complir amb el deure i fer la voluntat de Déu”.
La darrera vegada que va venir a veure’m, era el setembre de 1974, uns tres 
mesos abans de la seva mort, ja estava molt malat del cor. Tot d’una que em 
va veure es va posar a plorar... vaig començar jo a preguntar-li, alarmada, si no 
es trobava bé, si havia ocorregut alguna desgràcia... ell, rere les reixes que ens 
separaven, amb la mà em feia senyals de què em tranquil·litzàs, i quan les llà-
grimes el deixaren parlar, em va dir: “Plor d’alegria”. El seu cor estava ple de 
la Pau de Déu i ple de felicitat per tota la família; em va parlar complagut de la 
meva mare, dels germans. Vam estar recordant temps passats, comentant com 
tot passa i que només en Déu es troba la veritable felicitat. A la seva manera 
va venir a dir-me això de Santa Teresa: “Tot es passa, Déu no es muda ... res li 
falta. Només Déu basta”.
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El Senyor se l’endugué de sobte la matinada del diumenge 29 de desembre de 
1974, Festa de la Sagrada Família. El capvespre del dia anterior, havia complit 
amb el precepte dominical, escoltant la missa i rebent la comunió a l’Església 
de Sant Jaume d’aquesta Ciutat.  
Entre els seus papers es va trobar una agenda on, precisament a la pàgina cor-
responent al diumenge de la Sagrada Família –no sabem en quin any– havia 
escrit: “L’ofertori (de la missa) hagi de ser signe de l’oferiment interior i es-
piritual amb què la nostra ànima es lliura i consagra a Déu. Rep també, Trini-
tat Santíssima, nostres dolors físics i morals, les nostres angoixes, les nostres 
malalties, les nostres preocupacions, les nostres privacions i penitències i els 
nostres propòsits”.  
Sens dubte que durant aquella missa del darrer capvespre de la seva vida, ha-
via repetit el meu pare aquest oferiment de tot el seu ésser a Déu. I Ell li va 
acceptar. Poques hores després recolliria la seva bella ànima per introduir-la en 
el Regne del Cel amb aquelles paraules de l’Evangeli: “Bien, siervo bueno y 
fiel; has sido fiel en lo poco, te pondré por eso al frente de lo mucho; entra en 
el gozo de tu señor”. (Mat. 25, 21).
En la mateixa agenda tenia copiats de la seva pròpia mà i lletra, l’acte de con-
trició, els 15 misteris del Sant Rosari, la Salve i la Lletania. Ho resava tots els 
dies. I assistia a la Santa Missa, combregava sempre que la seva malaltia li 
permetia sortir de casa, que era pràcticament cada dia. 
També entre els seves anotacions íntimes hi havia un paperet sense data, on ell 
havia escrit: 
“FI DE LA MEVA VIDA: CONÈIXER, ESTIMAR I SERVIR A DÉU. GLÒRIA 
DE DÉU! Únic bé meu”. 
Amb aquestes sublims paraules acabo aquesta breu ressenya del meu estima-
díssim pare, mentre li suplico a ell, que tant estimà en la vida el poble de Man-
cor, intercedeixi davant el Pare Celestial per tots els fills d’aquest poble. ¡Que 
ens reunim un dia tots Allà en el Cel on cantarem eternament les misericòrdies 
del Senyor! Així sia.  
Palma, Carmel de Santa Teresa de Jesús, 22 de juny de 1982
Margarita M.ª del Sagrat Cor de Jesús”.
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3.2 El seu fill Joan.14 

a) La seva feina
Tots els dies passava consulta al seu despatx i feia “sa volta” pels do-
micilis d’aquells malalts que estaven al llit. Tenia sempre una preocu-
pació constant en resoldre els casos més difícils i posar-se al dia. Sem-
pre tenia uns moments per ajudar als seus fills en els nostres estudis.

b) Les seves aficions
Entre d’altres, record que li agradava jugar a “tuti”, bé al cafè d’es 
Forn, o a can Figueta; també era un bon jugador de billar. Li agradava 
el joc d’escacs, al qual feu aficionar a la meva mare, qui arribà a sa-
ber-ne tant o més que ell. Gran amant de la natura, durant les vacaci-
ons d’estiu, recordant la seva infància i joventut, anàvem amb ell a “sa 
Sínia” (una finca devora Ses Costetes a Mancor) a conrar hortalisses i 
a recollir ametlles i figues. En certa ocasió, també anàrem a Montuïri 
a recollir garroves a una finca del conco Gabriel. Poques vegades ens 
acompanyà a caçar tords, ja que quasi sempre hi anàvem amb la nostra 
padrina qui, com a bona biniarroiera, li agradava la muntanya.

d) De gran força de voluntat
El meu pare era un home de poques paraules i de gran força de volun-
tat, molt ordenat, treballador i molt matiner. El que havia de fer, ho 
feia, oblidant-se molt sovint del rellotge i del calendari. En els anys 
difícils de la postguerra, totes aquestes virtuts serviren als nostres pa-
res per tirar endavant una família nombrosa. 
Quan estudiava una qüestió determinada, ho feia segons els seu propi 
criteri; primer llegia damunt el tema tot el que podia i millor de distin-
tes fonts. Després intentava comprendre-ho tot, fins als més insigni-
ficants detalls; finalment, feia un esquema personal (ell deia que cada 
qual l’ha de fer a la seva manera), així, a través d’un guió, li era més 
fàcil recordar el que havia après. Amb el seu estudi i força de voluntat, 
arribà a posar en pràctica, en la Medicina General, uns coneixements 
molt d’actualitat en un temps en el qual, si bé hi havia certs avenços, 
mancaven les tècniques, aparells i especialitzacions complicades que 
hi ha avui; en una nota escrita l’any 1969, llegim: “Avui hi ha antibiò-
tics, ambulàncies, especialitats, Seguretat Social; abans, quasi tot ho 
havia de fer el metge general (sobretot el metge rural)”. 

14.  MATEU MATEU, J. Escrit amb motiu de l’Homenatge al seu pare a les festes patronals de 
1982. Programa de les festes de l’any 1982. Editat per l’Ajuntament de Mancor de la Vall.
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3.3 Altres notes inèdites del seu fill Joan15

El meu pare fou un metge entregat a la seva professió; ell mateix feia les seves 
fórmules que creia més convenients segons la dolència del malalt. Venien a 
Mancor molts de pacients d’altres pobles, especialment si tenien “panadissos”. 
El meu pare els operava molt bé, (sempre li va agradar la cirurgia menor). A les 
anestèsies al dit, efectuava un petit forat a la pell; durant un temps, introduïa 
a la ferida una nova sulfamida en pols, però aviat la va deixar; amb idèntica 
anestèsia, operava les ungleres (“uñeros”), i no es limitava a arrancar l’ungla, 
sinó, perquè no es repetissin, emprava una tècnica de ressecar cada costat un 
tros de la matriu de l’ungla.
També tractava moltes fractures. Tenia un manual que ensenyava el seu di-
agnòstic i tractament, sense RX; i, per descomptat, assistia a tots els acciden-
tats, almenys a les primeres cures; atenia els parts, etc.
Visqué l’època del clàssic metge de capçalera, ho va fer amb molta il·lusió i 
una preparació continuada. Per exemple, quan algú s’havia fracturat un braç, 
un dit, etc.., a la seva consulta les posava el guix corresponent, (la meva mare 
li ajudava, i també li esterilitzava els materials quirúrgics, xeringues, etc.), i 
feia una reducció continuada amb un pes fermat a sa mà; al cap d’una estona 
de sa reducció, deia que era menys dolorosa que una injecció d’un anestèsic; 
es referia a una fractura de “Colles”. 
En aquell temps, els malalts haurien hagut de pagar un especialista, i gairebé 
ningú tenia una assegurança, exempta d’una “iguala” amb el meu pare. 

3.4 Entrevista al seu fill Joan a la revista Montaura16

Ja al final de l’entrevista, després de respondre a les preguntes referides a la 
seva persona, segueixen algunes preguntes sobre el seu pare.
Abans de deixar-vos, voldríem parlar un poc de la perso na del vostre pare, don 
Pep. Vos el coneguéreu molt bé i ens en podeu parlar. Com havent nascut a 
Montuïri, va arribar a ser metge titular de Mancor?
Estava fent es servici militar a Inca, exercint com a metge des Regiment. 
Havia conegut es metge de Llose ta, al qual va substituir en vàries ocasions. 

15.  MATEU MATEU, J. El treball del nostre pare. Arxiu familiar. Inèdit 

16.  GUAL MORA, J.  Gent de ca nostra . Mancor de la Vall. Homes i dones que han fet poble. 
Edicions Documenta Balear. Palma. 2010, pàg. 184-186 
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Un amic comú li presentà a sa qui seria sa meva mare. Ella feia poc temps 
que vivia a Mancor. Havia nascut a Son Canals, a Biniamar, on havia viscut, 
excepte quan va estar interna a un col·legi de Palma. Es casaren a Mancor 
el 24 de gener de 1924.
Sa plaça de metge titular des poble estava vacant i la va ocupar interinament, 
fins que el 29 de juliol de 1927 li fou expedit a Madrid es títol oficial d’Inspec-
tor Municipal de Sanitat.
Com vos explicau l’èxit que va tenir a Mancor i el gran apreci que li tenia 
tot el poble?
Era un homo senzill i amic des senzills, ordenat, auster i treballador, es va ocu-
par sempre de tenir es seus coneixements metges al dia amb s’ajuda de llibres, 
revis tes, aprenent molt en ses consultes des casos difícils amb ets especialistes, 
assis tint a operacions, etc.
Li agradava sa cirurgia. Durant ets estudis, va assis tir pes seu compte a un 
altre hospital de Barcelona per augmentar sa seva prepara ció. Així és que en-
guixava braços i cames rompudes, operava amb una bona anestèsia local dits 
infectats o ungleres, va atendre amb freqüència a malalts proce dents d’altres 
pobles, assis tia a parts, accidentats i ferits, etc.
Abans de que existís sa seguretat social i ses compa nyies d’as segurança lliure 
de malaltia o d’accidents, un metge exercint en un medi rural havia de fer 
front a una gran diversitat de situa cions. A sa pràctica no disposava de RX, ses 
anàlisis al seu abast eren rudimentàries, no podia comptar amb ambulàncies 
ni centres d’ur gències i tan sols anaven a una clínica per operacions –i encara 
a vega des amb dificultat–.
S’angúnia que sempre produeix una malaltia greu o un accident, fa una 
cinquan tena d’anys, era més dramà tica que ara, ja que a més del que podia 
esperar-se de sa salut s’hi afegia sa possi bili tat d’un greu revés eco nòmic pes 
cost de sa malal tia. Per altra part succeïa que ets especialistes no disposaven 
de grans mitjans de diagnòstic ni de tracta ment. 
Amb aquesta situació era vital pes metge des poble tenir ses idees molt clares 
i conèixer es detalls essenci als per diagnosticar i tractar es casos tan diversos 
que es presentaven, així és que si estudiava a consciència es casos, podia es-
talviar bas tantes visites a s’espe cialista. 
Amb es temps es meu pare va arribar a conèixer ses dades més importants de 
s’historial clínic de molts de mancorins i ses famílies. Sens dubte això li era 
de gran ajuda.
I sense ningú adonar-se’n, mu mare era sa seva feel col·laboradora i sacrifica-
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da en uns temps de dificultats i en què ell estava sempre de guàrdia.
En certa ocasió una dona des poble me va comentar que quan ell entrava a 
ca un malalt “omplia sa casa”. Quan pas ara davant de sa que fou ca nostra 
i veig sa placa que el recorda, experi ment sa sensació de què allà hi roman 
qualque cosa de s’esperit d’un home que va viure dedicat a sa seva labor per-
què es va sentir recolzat per sa confiança i sa gratitud des poble de Mancor. 

3.5 Aportacions de la seva filla Antònia
El meu pare era una persona molt humana, molt infanter, disciplinat, sobretot 
pels seus malalts, no pensava amb ell.
Els diumenges matí, també passava consulta atenent sobretot aquelles perso-
nes que anaven a fer feina a altres pobles, recollir olives, a fer podes, etc. i 
només venien cada quinze dies a Mancor. El cridaven si algú no es trobava bé 
de salut i si era un dia d’hivern, es posava l’abric i sa bufanda per anar a visi-
tar-los a casa seva. 
No el vaig veure estar al llit més que un dia o dos, tampoc va tenir mai un 
dia de vacances, per no deixar els seus malats desemparats, ell deia: “si ve 
un altre metge no els coneix, jo tenc el seu historial escrit entre línies en els 
llibres del meu despatx”. 
Durant uns anys, anàrem a estiuejar a Can Picafort; el nostre pare, quedava a 
Mancor i només solia venir dos dies a la setmana, arribava a l’hora de dinar i 
al capvespre tornava cap al poble, no volia deixar-lo sense metge per si algun 
malalt necessitàs dels seus serveis. 

4. Així el recorden a Mancor.   
He recollit les opinions que sobre don Pep donaren dues persones, entrevista-
des a la revista Montaura. 

4.1 Teresa Pou Martorell, de cas Vellaco17

La família de madò Teresa vivia a Biniarroi, quan encara hi havia habitants 
allà. Crec que la seva família va ser la darrera que va residir allà d’alt. A l’en-
trevista s’expressa així: 
Baixàveu a Mancor els diumenges o dissabtes?
Sí, però sempre quedava qualcú allà dalt. Es meu germà Biel va estar malalt 
molt d’anys i es set darrers anys sense aixercar-se des llit. 

17.  GUAL MORA, J.  Gent de ca nostra ... o. c. pàg. 366-367.
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I com vos ne desfèieu per poder atendre el vostre germà malalt vivint a Biniarroi?
Prenia unes pastilles que li duia es senyor de can Pau Carro que tenia una 
apotecaria. En Biel tenia una llaga a un pulmó i sentia que deien que aquestes 
pastilles feien posar una crostera, però moltes vegades sa crostera li fugia i 
era quan tenia hemorràgies. Quan això li passava anàvem a cercar es metge, 
don Pep, amb una somera, i cobrava dues pessetes, d’aquelles de plata que te-
nien una reina asseguda. En Biel tenia un pulmó totalment sa i bo però s’altre 
estava podrit i va morir a Biniarroi. 

4.2 Miquel Vallori Seguí, Sereneta18

A l’altra entrevista en Miquel Vallori també recorda el metge don Pep i així 
s’expressa a les següent preguntes:
Quants germans heu estat a ca vostra?
Érem set. Es major era en Francisco, es segon en Felip i n’Antònia era sa 
tercera. Després venia jo, que era es quart. Un altre germà, que venia darre ra 
jo, va morir, a quinze anys de meningitis, nomia Tomeu. Es dos darrers eren en 
Montserrat i en Joan.
Recordes quan va morir el germà Tomeu de menin gitis?
Sí. Heu record perfectament. Jo ja era gran, li guan yava de dos anys, jo ja en 
tenia desset. En aquells temps en morien bastants d’aquesta malaltia. Me’n 
record que era es darrers dies, dins es mes de fe brer, se celebraven es balls i 
ses bauxes de costum d’aquests dies. Ell se n’anà amb un grup i una xim bomba 
per tocar i cantar pes carrer. Va haver de fugir, estava rabiós de mal de cap i 
vòmits. Mu ma re li va fer un tassó de llet, l’endemà ja va estar molt malament, 
quedà inconscient i va durar vuit dies. Es metge, don Pep, va dir que si volíem 
anar a cercar un altre metge ho podíem fer. Va venir un metge de Selva, n’Es-
telrich, però no hi va haver res a fer. Era l’any 1945.
Recordes tu si vos vacunaren o prengueren mesures per a la vostra salut, per 
por del contagi?
Només record que don Pep mos posava unes gotes dins es nas perquè no aga-
fàssim sa malaltia. Tam bé mos deien que si fumàvem, millor.

18.  GUAL MORA, J.  Gent de ca nostra... o. c. pàg. 243
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5. Homenatges i reconeixements
5.1. Homenatge del Col·legi Oficial d’Ajudants  
Tècnics Sanitaris. Any 1969. 

El dia 5 de març el Col·legi Oficial 
d’Ajudants Tècnics Sanitaris va remetre 
un escrit, signat pel seu president a don 
Pep comunicant-li el següent:

“Cúmplenos informar a Ud. que entre 
los actos conmemorativos del 50 ani-
versario de nuestro Colegio figura un 
homenaje rendido por los Practicantes 
a la Medicina Rural.
Que para rendir dicho homenaje en un 
médico que ejerciera o hubiera ejercido 
esta medicina se sometió a votación de 
los Practicantes una lista de candida-
tos, habiendo Ud. obtenido la mayoría 
de votos.
Que en junta, celebrada el día 4 de los 
corrientes, consta en acta el honor que 

en Ud. ha recaído, por lo cual se le nombrará Colegiado de Honor de este 
Colegio, con la entrega de una placa indicativa, durante la cena a realizar el 
día 8 de los corrientes, a las 9 de la noche, en el restaurante Sa Talaia. Dios 
guarde a Ud. muchos años. Palma, 5 de marzo de 1969. 
El presidente.”
El dia 8 de març de 1969, el Diari de Mallorca es va fer ressò d’aquest acte.19

“Homenatge a don Josep Mateu, EL SÍMBOL.

“Una família entroncada en l’exercici de la medicina: Metges el seu dos ger-
mans i també els seus dos fills.

 En aquest home que està a punt de complir els setanta-dos anys, estan 
representades les virtuts que adornen al Metge Rural. Almenys així ho han 
entès els Practicants de la província, en votar-lo massivament perquè avui 

19.  Traduït del “Diario de Mallorca, 8 marzo de 1969”. 
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representi la Medicina Rural –objecte de l’homenatge– en l’acte i sopar 
que tindrà lloc a les nou d’aquesta nit a Sa Talaia”. 

El periodista informà d’una entrevista feta a don Pep, amb motiu de l’homenat-
ge. Entre d’altres en recollim algunes preguntes i respostes: 

Per què es va jubilar?

Per una única raó, havia arribat al límit de l’edat reglamentària, i encara que 
hagués pogut continuar ocupant interinament la plaça, vaig preferir deixar-ho 
de manera definitiva. Amb la meva retirada, el poble i la Medicina no varen 
perdre massa... –afirma amb modèstia–.

Què em diu de la Medicina Rural?

Ha tingut diverses etapes. En la primera meitat del meu exercici, per exemple, 
els metges rurals ho fèiem tot. Llavors no hi havia especialistes. Un era l’amic, 
el conseller i home de confiança del poble... a més de ser el metge. 

Estaven en desavantatge respecte als de la capital?

No era pròpiament desavantatge. Es nostres afanys i fins i tot la forma de tre-
ballar era cosa diferent.

Van ser per vostè anys di-
fícils?

No, perquè sempre vaig 
exercir amb gust. La Me-
dicina està entroncada 
molt de ple amb la família. 
Dos dels meus germans 
també varen triar la carre-
ra de Medicina, igual que 
els meus dos fills.

Considera que la Medicina 
té per al metge més interès 
avui que abans?

Sens dubte. Llavors hi havia poques malalties amb tractament específic. El con-
trari d’ara. En ser més eficaços els tractaments, l’interès professional del metge 
és moltíssim major.

La pregunta tòpica doctor: De tornar a començar seria metge?

Don Pep acompanyat de la seva esposa
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Sí, crec que també triaria Medicina. M’especialitzaria en traumatologia. Segur.

Crec, doctor, que ha de dedicar una floreta als Practicants.

S’ho mereixen. M’ajudi vostè, per favor....

Quina és la seva importància en l’exercici de la medicina?

El bon exercici de la medicina és impossible sense els Practicants”.

Paraules dirigides als Practicants de la Medicina Rural.20

A l’acte li fou lliurada una placa amb la següent dedicatòria: “En homenaje a 
su abnegada labor en la Medicina Rural”. 

Seguidament don Pep es va dirigir als practicants amb aquestes paraules:

“Digníssimes i il·lustríssimes autoritats sanitàries provincials de les Balears, 
senyores i senyors assistents a aquest acte.

Havent-me elegit, encara que immerescudament, per simbolitzar la Medicina 
Rural en aquest acte i rebre el tribut d’homenatge a dita Medicina Rural, ho 
faré només amb dues paraules, ja que no tenc costum de xerrar en públic i per 
la meva salut, ja em cans molt. 

Amb goig, alegria i satisfacció recull aquest homenatge a la Medicina Ru-
ral i la placa que em nombra “Col·legiat d’Honor” pels senyors Practi-
cants de Balears. Estic molt agraït a tots ells en nom de la Medicina Rural 
i en el meu propi.

Transmet a tots els metges, i per extensió a tots els sanitaris rurals, que han exer-
cit o exerceixen la medicina a l’àmbit rural, aquest tribut d’homenatge, perquè 
tots ells participen de la meva complaença i de la meva gratitud. ¡Que Déu vos 
alegri de satisfaccions i encerts en la vostra professió, per bé de la Sanitat i de 
vosaltres mateixos!  

Desitjant abraçar-vos a tots i cada un dels Practicants, ho faig a través d’una 
abraçada al vostre digne i actiu President, don Josep Domènech.
Gràcies. Moltes gràcies”.

20.  MATEU MATEU, J. El treball del nostre pare. Arxiu familiar. Inèdit 
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5.2 Dedicació d’un carrer a don Pep. Any 197121

El dia 9 de maig en Ses-
sió Ordinària del Plenari 
de l’Ajuntament de Man-
cor va aprovar retre un 
homenatge a don Pep en 
els actes de les festes pa-
tronals de Sant Joan. Ho-
menatge que va consistir 
en dedicar-li el carrer que 
antigament es deia de sa 
Vileta. La seva esposa, ja 
que ell no va poder assistir 
a causa de la seva salut, va 
rebre una placa de plata al-
lusiva a l’acte. 

5.3 Homenatge al Dr. D. Josep Mateu Martorell. 
      Festes de Sant Joan de 1982.22

El Plenari de l’Ajuntament 
de Mancor el dia 3 de juny 
de 1982 va acordar en el 
punt 6è retre homenatge 
a don Pep, amb aquestes 
paraules:
“En agradecimiento a la 
labor desarrollada en esta 
villa por el médico titular 
don José Mateu Marto-
rell, por espacio de más 
de cuarenta años, fallecido el 29 de diciembre de 1974. El ayuntamiento, por 
unanimidad, acuerda celebrar-le un homenaje con descubrimiento de placa 
conmemorativa el día 24 de junio actual, con motivo de las fi estas patronales 
de esta villa”.

21.  Acte del Plenari de l’Ajuntament de Mancor de la Vall de dia 9 de maig de 1971. 

22.  Acte del Plenari de l’Ajuntament de Mancor de la Vall de dia 3 de juny de 1982. Tom 1, 
pàg. 21

El batle, Joan Moranta, lliura una placa a l’esposa, fi ll i net de don Pep
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L’homenatge se ce-
lebrà el dia de Sant 
Joan. Hi foren presents 
a l’acte, a més dels 
seus familiars, tots els 
membres de la Corpo-
ració Municipal, presi-
dits pel batle, Gabriel 
Pocoví, el President 
del Col·legi de Met-
ges, Dr. Alastuey, el 
Director General de la 
Conselleria de Sanitat, 
el metge Titular de la 
Comarca, Pau Taron-
gí, el metge del poble, 
Bartomeu Barceló, així 
com una gran quanti-
tat de gent, mancorins 
i mancorines així com 
de Biniamar i altres 
amistats. L’acte va co-

mençar amb la visita al cementeri on descansen les seves despulles. Allà es 
feu un petit res per la seva ànima i es deposità un ram de flors a la seva tomba.
Seguidament la comitiva, es va dirigir a la casa on va viure i tenia la seva con-
sulta don Pep. Es va descobrir una placa, col·locada a la façana amb un meda-
lló de bronze, retrat de l’homenatjat, modelat per l’escultora Remígia Caubet, 
que diu així: “Amb agraïment dels mancorins, al metge Don Josep Mateu i 
Martorell, per l’exemple d’amor i humanitat que demostrà en l’exercici de la 
seva professió des de l’any 1964 al 1969. Festes de Sant Joan MCMLXXXII” 
Les autoritats presents, feren diversos parlaments que destacaren la figura del 
metge don Pep, com popularment el coneixíem, la feina que va realitzar durant 
tants d’anys, pel bé del malats i del poble, en temps difícils on no hi havia els 
avanços mèdics de què gaudim avui. Va suplir i superar les mancances de mit-
jans sanitaris amb esforç, estudi i dedicació. Mai no va escatimar hores de feina 
i dedicació total per atendre un malat.
La seva vida fou una mostra de solidaritat i convivència, de fets humanitaris i de 
sacrificis, una persona incansable, amable, amic de joves i majors, Mai no va fer 
distinció en el seu tracte a les persones, fossin de la condició social que fossin. 
Així sempre ho reconegueren tots els mancorins i mancorines que el varen tractar. 



- 109 -

JOSEP MATEU MARTORELL, MONTUÏRER DE NAIXEMENT, MANCORÍ D’ADOPCIÓ “DON PEP”

Per acabar els parlaments i en nom de la família, va intervenir la seva neta, 
Aina María Mateu.
En nom propi i de tota 
la seva família, va 
agrair aquest emotiu 
homenatge, a l’Ajunta-
ment de Mancor, a l’Il-
lustríssim President del 
Col·legi Oficial de Met-
ges, a totes les autoritats 
assistents i de manera 
especial a tot el poble 
de Mancor de la Vall. 
Va dir que per desgrà-
cia el meu padrí, ja no 
és entre nosaltres, i no 
ens pot dirigir la paraula. Jo em faig portaveu de la seva persona del meu padrí 
i vos llegiré el que ell va escriure i va dir en una ocasió semblant a la d’avui.
“Transmet a tots els metges i a tots els sanitaris que han exercit o exerceixen la 
seva professió en el medi rural, aquest homenatge que m’heu fet a mi, perquè tots 
ells participin de la meva complaença i la meva gratitud. ¡Moltes gràcies a tots!” 
L’acte va acabar amb un refrigeri per 
tot el poble que va oferir l’Ajuntament. 

5.- Conclusió
La vida de don Pep, com el coneixí-
em tots, fou una mostra de solidaritat 
i convivència, de fets humanitaris i de 
sacrificis, mai va mirar un rellotge per 
deixar de complir el desig d’un malalt, 
fos pobre, fos ric. Va superar les man-
cances de mitjans sanitaris i farmacèu-
tics, d’acord amb el temps que li va 
toca viure. Era un home de poques pa-
raules i de gran força de voluntat, molt 
ordenat i treballador. 
L’estimació a un poble, una dedicació 
absoluta a una professió, feren que fos 

Tot el poble es va congregar davant la casa de don Pep

Parlament de la seva neta 
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l’autèntic metge de poble rural: Va ser una persona incansable. Sempre va ser 
un home senzill, amable i amic de joves i manco joves, va ser un home exem-
plar i amic de tothom.
Tal vegada pel seu caràcter silenciós, treballador, entregat completament a 
complir amb els seus deures de pare de família i de metge, poques persones de 
les que el tractaren se n’adonaren de la seva grandesa interior, de la seva ànima 
i de la seva vida.
A pesar d’haver nascut a Montuïri, va voler que les seves despulles reposasin 
per sempre al cementeri de Mancor de la Vall. 
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Joan de 1982. Editat per l’Ajuntament de Mancor de la Vall
MATEU MATEU, Margalida. Recordant el meu pare. Escrit inèdit.
RCM – Registre Civil de Montuïri
RCS – Registre Civil de Selva
RCMV Registre Civil de Mancor de la Vall
FOTOGRAFIES: De l’Arxiu familiar, arreglades per Eduardo Rovira.
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Mancor en el cançoner popular de Mallorca
 
Gabriel Ferrer Llabrés

1. Petita ressenya de la vida del P. Rafel Ginard 
El religiós franciscà del Tercer Orde Regular, Rafel Ginard i Bauçà (1899-
1976), va néixer a la vila de Sant Joan, poble fonamentalment rural, terra aus-
tera i de costums ancestrals. El nucli familiar, que li va aportar una manera 
de viure molt austera, fou l’espai encertat per poder conèixer i assumir les 
cançons populars i escoltar les tonades mallorquines que bategaven a tot arreu, 
dins places, carrers i llocs de treball de la part forana. 
A la edat de tretze anys (1913) Rafel marxa a la vila d’Artà per estudiar en el con-
vent dels Pares Franciscans on, tres anys després, vesteix l’hàbit franciscà. Des-
prés d´estudiar a Palma filosofia i teologia, el 1924 fou ordenat sacerdot i destinat 
precisament al convent d´Artà, on va residir fins al 1937; al llarg d’aquests anys 
va exercir la predicació constant a una bona part dels pobles de Mallorca.
A partir del seu trasllat a Palma el 1937, amb el càrrec de Prior, i fins el 1943, 
quan s’instal·la al Convent de Llucmajor, Ginard s’interessa molt especialment 
per Ramon Llull, emprèn una important tasca de divulgació de l’obra lul·lís-
tica i col·labora activament amb mossèn Antoni Ma. Alcover per dur a terme 
la gran obra del Diccionari Català-Valencià-Balear. El 1946 passà al Convent 
d’Artà on residí fins a la seva mort que fou el dia 15 d’octubre de 1976. Cal 
valorar el Pare Rafel Ginard com a home d’Església i ben arrelat al seu país; 
es prou conegut que era un franciscà senzill, sortit del poble humil i encarnat 
dins la cultura popular. 
La seva predicació per quasi bé tots pobles de Mallorca fou per Rafel Ginard 
una ocasió immillorable per recollir els milers de cançons populars mallor-
quines que formen la seva obra més important, el Cançoner Popular de Ma-
llorca. El gran filòleg Francesc de Borja Moll diu que “l’extensió d’aquest 
aplec cançonístic és superior, amb gran diferència, a la de qualsevol altre 
que s’hagi fet en el nostre país”; per aquest motiu va ser premiat per l’Institut 
d’Estudis Catalans el 1949 i el 1955, i va rebre el Premi Ciutat de Palma de 
Folklore el 1958. 
El dia 28 de març de 1974 l‘Ajuntament d’Artà declarà el Pare Rafel Ginard 
Fill Adoptiu de la vila, i el 17 de novembre del mateix any l’Ajuntament de 
Sant Joan li dedicà un carrer i el proclamà Fill Predilecte del poble
La seva aportació a la nostra cultura serà prou recordada i valorada per les 
futures generacions.
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2. El Pare Ginard, un home providencial
Em plau començar aquest petit treball amb aquestes paraules del filòleg Fran-
cesc de Borja Moll al pròleg de l’edició del Cançoner: 
“El que ha fet possible que el P. Rafel Ginard salvàs el tresor cançonístic de 
Mallorca, és la circumstància d’haver sabut fer espletar en fruit aquests tres 
grans verbs: poder, saber i voler. Trinitat de dons que poques vegades es troben 
reunits en un mateix home, i per això es veuen tantes vocacions afollades per 
escassesa de temps o de mitjans materials, o de coneixements adquirits meto-
dològicament, o de voluntat d’aprofitar-los.”
El P. Ginard va ésser aquest home providencial que va salvar aquest tresor i el 
deixà escrit perquè tots nosaltres poguéssim gaudir-ne. Aquest treball meu té 
per finalitat mirar quina fou l’aportació del poble de Mancor, o sigui, treure a 
la vista les cançons que Mancor va posar dins aquesta riquíssima mina a fi que 
la nostra gent d’avui les pugui gaudir de bell nou amb comoditat. L’esplet de 
cançons que ens va deixar el P. Ginard és gairebé immens i no és fàcil tenir-lo 
a mà, i una petita part d’aquest esplet la hi posaren els padrins mancorins; és 
bo conèixer-ho perquè el que no es coneix, no s’estima. 

3. Introducció
Per entendre bé el que segueix, hi ha que tenir en compte el significat dels ter-
mes cançó original i cançó variada.

Cançó original.
Són totes les cançons que figuren escrites íntegrament a cada un dels quatre 
toms del Cançoner; estan ordenades alfabèticament per seccions, van enu-
merades de forma correlativa i duen el nom de la localitat on foren recollides. 
Cançò variada. 
És aquella cançó original que, al passar de boca en boca, al llarg de 
diferents localitats, ha anat incorporant els canvis que trobam recollits 
dins les pàgines de Variants que figuren, a dues columnes, en lletra petita, 
al final de cada una de les seccions del Cançoner. 

Vegem, com exemple, la primera cançó del Tom I.
Cançó original (Tom I, pàg. 3)
A Aubarca, devora mar, / hi tenc sa meva alegria: 
un jove que em fa passar / molt de turment nit i dia.  A
Cançó variada (Tom I, pàg. 299)
A Aubarca, devora mar, / hi tenc sa meva alegria: 
un jove que em fa passar / molt de turment, vida mia.  A
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En aquest cas, la cançó variada ha estat recollida a la mateixa localitat que la 
cançó original, Artà (A), i presenta un sol verset modificat, el quart; és a dir, 
tenim una cançó variada i aquesta cançó té un sol verset diferent, o sigui, té 
una sola Variant.
Jo no sé quin criteri va seguir el pare Ginard per classificar una cançó, di-
guem-ho així, com “Original”; pens que molt bé podria ser un criteri merament 
temporal. Seria original, segons jo, la cançó quan la va recollir per primera 
vegada, i és la que figura completa dins cada tom, segons el que he dit abans, i 
hauria posat dins l’apartat de “Variants” únicament les modificacions, el canvis 
que va advertir a les cançons que va recollir més tard.

Nombre de cançons del
“CANÇONER POPULAR DE MALLORCA”

Cançons originals
Cançons
variades

TOM Sense cap
variant

Amb
variants

SUMA
TOTAL

Nombre de
variants

I 2.533 2.544 5.253 10.330 6.853
II 1.553 3.249 6.905 11.707 8.829
III 3.099 2.727 5.347 11.173 7.397
IV 246 464 1.532 2.242 11.149

SUMA 7.431 8.984 19.037 35.452 34.228
16.415

TOTAL 35.452

En el quadre  anterior queda resumida la gran feinada que el Pare Ginard, fa 
un centenar d’anys, va fer recorreguent fins a 76 localitats de Mallorca per 
deixar-nos aquest monument del Cançoner.
El nombre de cançons recollides a Mancor és de 45, repartides així: 18 al Tom 
I, 11 al Tom II i 16 al Tom III; en el Tom IV, que conté les anomenades cançons 
llargues, no n’hi trobam cap. En el Tom I, i també en el Tom III, podeu veure 
dues cançons que només es troben a Mancor, són, per tant, una aportació ex-
clusiva. El número, en negreta, que figura a l’esquerra de cada cançó és el que 
dita cançó té en el Cançoner.
I en el següent requadre teniu senyalada l’aportació de Mancor a aquesta 
gran obra.
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Quadre-resum de l’aportació de  MANCOR DE LA VALL
al Cançoner Popular de Mallorca

Cançons originals
Cançons
variadesTOM

Sense cap 
variant

Amb 
variants

Suma
total

Nombre de 
variants

I 2 8 8 18 8
II - 1 10 11 11
III 2 1 13 16 20
Suma 4 10 - - -
SUMA 14 31 45 39
TOTAL 45

Llegiu el que segueix, i disfrutau.
GABRIEL FERRER LLABRES
Inca, estiu de 2020 

4. Llista de cançons
  Tom I: Cançons amoroses = 18

1) Cançons recollides a Mancor i que NO tenen cap variant a cap altra 
localitat: 2 
65 Des de que se’n són anats / es soldats, no tenc consol.
 Qui mal té i de mal se dol, / diu que són dos mals plegats.  Mancor
4261 Enamorat tenc un ase, / fora s’ànima que té;
 en tornar, jo li diré / que no em pos peu dins sa casa.  Mancor

2) Cançons recollides a Mancor i que tenen variants a altres localitats: 8
178 ¿No trobau que és cosa trista / per un fadrí, fer carbó?
 Des que guard aquest sitjó / ja hi ha un més que no l’he vista. 
         Mancor
Variant. Artà (verset 3): que per guardar un sitjó 
263 Tu m’enviares a dir / que venies, i no vens.
 Jo em pens que t’ho hauré de dir: / Poca és s’amor que me tens.   
        Mancor
 Variant. - Felanitx (verset 1): M’enviares a dir així 
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309 En esser allà m’escriureu / tota sa vostra carrera,
 jo redoblaré amb gran pena / i vós no em compatireu.  Mancor
 Variants.
  - Esporles (verset 1):En arribar m’escriureu 
   - Son Servera (verset 3): i m’esclataré de pena  

323 Si jo sabia d’escriure / així com sé de llegir, 
 vos enviaria a dir, / careta de xerafí, 
 tots es meus modos de viure.      Mancor
 Variants. 
  - Llucmajor (verset 1): Si jo sapigués escriure
 - Artà (Verset 1,2,3,4): Si jo sabia llegir / així com tu saps
  escriure
  m’enviarieu a dir / es vostros modos de viure. 
          - Petra (verset 2):i vós sabéssiu llegir
          - Valldemossa (verset 3): jo t’enviaria a dir

716 - Sebastiana, voldria / que em tenguesses en record:
 en sebre que serè mort, / resa’m una avemaria.
 - Me demanes per mercè / que et resi una avemaria;
 jo per tu no planyeria / un parenostro sencer. Mancor
 Variants. 
  - LLubí (Verset 2): que de mi tengues record:
  - Felanitx (Verset 3): quan sabràs que seré mort,
  - Alaró (Verset 4): digue’m un avemaria.
  - Sineu (Verset 6): que et diga un avemaria;
  - Artà (Verset 7): si a cas s’estrevenia / amb molt de gust te diria. 

807 Aquest camí que va a Palma, / que de pics jo l’he passat
 per anar a veure un soldat / que està en el quarter del Carme. Mancor
 Variant. - Lloseta (Verset 2): que de pics l’he passat

3191 Per a Pasco fonc sa primera / volta que et vaig festejar;
 per això ja vaig passar / alegre sa primavera.   Mancor
 Variant. - Artà (Verset 1): A Pasco fou la primera
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4857 Si estimes ses dones, Manco, / acabaràs es doblers;
 no hi ha res que valga manco / i que costi més doblers. Mancor
  Variant. - Felanitx (Verset 4): ni cosa que costi més.

3) Cançons recollides a altres localitats i que tenen variants a Mancor: 8

242 Si estau una altra setmana / estimat meu, a venir,
 no trobareu damunt mi / una unça de carn humana.   Ariany
 Variant a Mancor. (Verset 4): mitja unça de carn humana.
317 Maria, lo que voldria, / de sa carta fesses cas;
 com manco t’ho pensaràs, / una visita tendràs 
 de Na Bet i de sa tia.      Pollença
 Variant a Mancor. (Verset 3): com menos t’ho pensaràs,
554  La bona nit vull donar / a la gent d’aquest carrer,
 i a vós, polit roser, / el bon dia per demà.                   Puigpunyent
 Variant a Mancor. (Verset 2): a tothom d’aquest carrer,
622 Com veig que per mi la fruita / no acaba de madurar,
 voldria, per no penar, / que el Bon Jesús me’n fos duita.    Artà
 Variant a Mancor. (Verset 4): bona amor, me’n guésseu duita.
2032 Greu me sap que puguin dir / que jo l’haja festejada
 i que no l’haja alcançada / amb tant de passar es camí.  Estellencs
 Variant a Mancor. (Verset 4): amb tant d’anar i venir.
2893 Fadrina que no festeja, / està damunt es portal,
 i té sa fruita venal / i ningú la hi mercadeja.   Sineu
 Variant a Mancor. (Verset 3): com qui té fruita venal  
2961 Jo duc mocador pes coll / per porer fer de currete;
 tenc s’al·lota pretimete / i em du allà on ella vol.  Campos
 Variant a Mancor. (Verset 4): per a servir al qui bé em vol.
4740  S’adagi diu: “Sopegant / aprenen a caminar”:
 si jo amb dones torn tractar / ja no m’enganaran tant. Sineu
 Variant a Mancor. (Verset 1): Es refrany diu: “Sopegant 



- 117 - 

MANCOR EN EL CANÇONER POPULAR DE MALLORCA

Tom II = 11

2) Cançó recollida a Mancor i que té variants a altres localitats: 1

 Capítol 2: Arts i oficis
67 El can-can ballaria, / el can-can ballaré,
 ses sabates de goma / i es vestit de paper.   Mancor
 Variants. - Porreres (Verset 1): Jo el can-can ballaria,
           (Verset 2): Jo el can-can ballaré,
         - Artà        (Verset 3): amb sabates de goma (amb ses calces  
       de goma)
      - Llucmajor (Verset 3): amb sabates de ploma

3) Cançons recollides a altres localitats i que tenen variants a Mancor: 10

 Capítol 1: Animals

252 Na Rotja és bona mula, / jo ho he de dir an es senyor;
 es caire que té millor: / que en dir-li “erri”, s’atura.     Artà
 Variant a Mancor. (Verset 1): Na Rotja n’és mala mula,
267 En sentir es picarols / o ses euveies belar,
 tota te deus alegrar, / perque sé que pastor el vols.         Llucmajor
 Variant a Mancor. (Verset 2): i ses euveies belar,
299 Es ca gros de Son Garcia / mossega i fa forat.
 Patró, jo havia pensat / que l’agafàsseu p’es cap,
 i per sa coa en Bernat, / veiam si s’aufegaria.       Llucmajor
 Variant a Mancor. (Verset 4): si l’agafàsseu p’es cap,
453 Mirau aquesta perdiu / com apura un caçador:
 fins i tot li va a fer es niu / dins sa boca d’es canó! Artà
 Variant a Mancor. (Verset 3): fins i tot li ha fet es niu

 Capítol 2: Arts i oficis
707 Soldat, si jo era rei, / quintes de dones faria;
 es trebais compartiria, / que, el que menja cada dia,
 també és ben just que pelei.     Algaida
 Variant a Mancor. (Verset 1): Si jo arribàs a ser rei,
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 Capítol 4: Camperoles
406 ¿Vols que et diga, Catanet, / sa vida d’un conrador?
 S’hivern, se mor de baldor; / s’estiu, s’escanya de set.          Llucmajor
 Variant a Mancor. (Verset 4): un dia se mor de set.
449 Cui figues, figarolera, / per s’hivern, com farà fred: 
 anirem a fer rotlet / a s’ombra d’una figuera.  Montuïri
 Variant a Mancor. (Verset 3): no vengueu a fer rotlet
1016 Jo tenc de dir an es al·lots, / en arribar tots quans són,
 que en es blat de Son Ramón / m’hi he espenyat es manegots.
                 Llucmajor
 Variant a Mancor. (Verset 2): com arribaré a ca nostra,
                         (Verset 3): que sa xeixa de dins s’Horta
1298 No em vénguis a contar espants, / que et tiraré quatre coces.
 Jo no em pensava que fosses / amiga d’ets hortolans.  Felanitx

 Variant a Mancor. (Verset 4): tan amiga d’hortolans.
1372 Pagès, ¿perque pageseges? / - Perque vui pagesejar.
 Mon pare pagesejava / i jo li vui assemblar.   Búger
 Variant a Mancor. (Verset 4): també vui pagesejar.

Tom III = 16

1) Cançons recollides a Mancor i que NO tenen cap altra variant: 2

 Capítol 6: Religioses 
816 Vós teniu un bon portal, / també una bona finestra;
 vós tendreu sa fia llesta / si sa panada mos dau  Mancor
826   Ses festes de Cincogema / i llavò ses de Nadal
 i ses de Pasco florida / són ses millors de tot l’any.  Mancor

2) Cançons recollides a Mancor i que tenen variants a altres localitats: 1

 Capítol 2: Localitat 
573  Santa Llucia morena / està damunt un serral
 i Mancor és un fondal / i com plou molt, tot se nega. Mancor
 Variant. - Binissalem (Verset 2): estau damunt un serral
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3) Cançons recollides a altres localitats i que tenen variants a Mancor: 13

 Capítol 2, Localitat:
61 Ses dones de la Ribera / canten es tut-tururut,
 quan tenen es cap romput / se posen sa cervellera.  Artà
 Variant a Mancor. (Verset 3): quan tenen es cap fotut
266 Una dona d’Alaró / va perdre sa trobiguera;
 si voleu sebre de què era: / d’un pam i mig de cordó. Lloseta
 Variant a Mancor. (Verset 2): va perdre una trobiguera;
298 Si dius que a Andratx has d’anar, / ja em duràs una granera
 petita, per sa pastera, / per quan seré molinera
 per sa farina agranar.      Deià
 Variants a Mancor. (Verset 1): Diuen que te’n vas a Artà.
                      (Verset 2): ¿Me vols dur una granera
                                           (Verset 4/5): per sa farina agranar?
305 A la vila d’Artà, dic, / jo m’hi he de casar a la bona:
 donen pasterada i llit, / caixa, pastera i dona.    Son Servera
 Variant a Mancor. (Verset 1): Si se casen a la bona
                                         (Verset 2): a la vila d’Artà, dic,
 1478 Dins Son Frau primerament / hi tenc s’amor infundada
 per una rosa encarnada / que habita a Biniatzent.  Biniamar
 Variant a Mancor. (Verset 3): a una rosa encarnada

 Capítol 7, Vida humana:

259 Aquest clavellet hermós / ne tira una malaltia.
 Si fos metge, li daria / ses medecines millors.  Artà
 Variant a Mancor. (Verset 3): Fos metge, li donaria
488 Si cada pic, en venir, / me donau bona aigordent,
 he de dir a la meva gent / que mos mudem per aquí. Campos
 Variant a Mancor. (Verset 3): diria a la meva gent
1123 Jo voldria que et picasses / amb branques de llimonera,   
 i quan de mi malparlasses, / te sortís sa gargamella!    Montuiri
 Variant a Mancor. (Verset 2): de pues de llimonera,
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1269 Cent lliures tenc davall terra / i cent que n’hi posaré,
 i seran dos-centes lliures / que davall terra tendré. Andratx
 Variants a Mancor. (Verset 1): Cent duros a davall terra
                          (Verset 2): tenc, i més n’hi posaré
                          (Verset 3): i seran dos-cents duros
1523 Al·lota qui té casera, / sempre està prop d’es portal;
 demostra que és poc formal, / té poc cap i malfenera.             Manacor
 Variant a Mancor. (Verset 4): cap de gri i malfenera.
1752 Juan, si vens a veurè’m, / t’aprecii molt sa visita;
 però no mos casarem / perque ets gran, i jo petita. Manacor
 Variant a Mancor (Verset 2): t’estimaré sa visita;
1975 Si sabesses, joveneta, / aqueix enuig que tenc jo!
 Jo en pens que no estaré bo / que no et pos un anell d’or
 en es dit de sa mà dreta.                Llucmajor
 Variants a Mancor. (Verset 4): fins que un dia lo teu cor / me   
           tendrà donat a jo. 
           (Verset 5): es cinc dits de sa mà dreta.
2466 Sa meva sogra, a poc a poc, / se voldrà riure de mi:
 ella m’envia a dur vi, / i de passada, a dur foc.  Sant Joan
 Variant a Mancor (Verset 3): m’ha enviada a dur vi.

Índex:                                                             
1. Una petita ressenya de la vida del P. Rafel Ginard 
2. El Pare Ginard, un home providencial   
3. Introducció  
4. Llista de cançons 
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Miquel Canals i Mir, mestre a Mancor de la Vall  
a finals del segle XIX
 
Miquel Jaume Campaner

Semblança del mestre Canals
Miquel Canals Mir va néixer a Palma el dia 27 de juny de 1858 i va ser batejat 
el dia següent a la parròquia de Santa Eulàlia. El seu pare, Bartomeu, era natu-
ral de Deià, i la seva mare, Magdalena, d’Inca. Als disset anys, concretament el 
dia 21 de desembre de 1876, va acabar els estudis de Magisteri a l’Escola Nor-
mal de Balears i va obtenir el títol oficial de mestre el 27 de febrer de 1878.1

La seva carrera professional va començar a Mancor de la Vall on va ser mestre 
de l’escola de nins durant disset anys, des de 1 de febrer de 1884 fins al 31 de 
març de 1901. De Mancor va passar a la de Sencelles on va treballar des del 
1er. d’abril de 1901 fins a 31 de gener de 1909 en què va obtenir el trasllat a sa 
Pobla. Els darrers anys de la seva vida professional van transcórrer a l’escola 
unitària de nins d’Establiments (Palma) on va exercir des de 1921 fins al dia 7 
de novembre de 1925 que va cessar per jubilació voluntària.
Al marge de la seva activitat docent Miquel Canals va publicar diversos estudis 
de caire pedagògic sobre la història de Mallorca (1922),2 sobre la dona i la ne-
cessitat de la seva educació (1925)3 i sobre Ramon Llull (1929).4 Va participar, 
a més, com a ponent en algunes de les conferències pedagògiques organitzades 
per l’Escola Normal de Magisteri i la Inspecció Provincial d’Ensenyament Pri-
mari de Balears, cosa que li va donar un cert prestigi entre el magisteri balear 
de principis de segle XX. 
Miquel Canals va ser un mestre inquiet i polifacètic amb un ampli ventall d’in-
teressos intel·lectuals que el van dur a ser membre de diverses institucions o 

1.  Mentre no s’especifiqui una altra font les dades sobre el mestre estan extretes de l’expedient 
personal que se conserva a l’Arxiu Museu de l’Educació de les Illes Balears, la consulta del qual ens 
ha estat facilitada pels seus administradors-directors Antoni Aulí Ginard i Jaume Llull Sarralde.

2.  Canals y Mir, Miguel. Bosquejo histórico de Mallorca. Palma de Mallorca: Escuela Tipográfica 
Provincial, 1922 (202 p).

3.  Canals Mir, Miguel. <Memoria sobre el tema “Breve ensayo sobre el historial de la mujer y 
necesidad de su educación”>. Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae 
Baeticae, Nº 47, 1925, p. 113-116; Nº 48-49, 1925, p. 194-208. 

4.  Canals Mir, Miguel. Folleto sobre Ramón Lull, eminente pedagogo. Palma de Mallorca: 
Escuela Tipográfica Provincial, 1929 (42 p.).
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associacions culturals: Academia de Ciencias Pedagógicas (Barcelona), Real 
Academia Hispano-americana de Ciencias i Artes (Cádiz), Academia de Bu-
enas Letras (Sevilla), Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas (Tole-
do), Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Sta. Cruz de la 
Palma de Canarias, Academia de Higiene de Catalunya, Societé des Sauve-
teurs Medaillés des Alpes Maritimes, Academia Martino della Scala in Verona. 
Malauradament desconeixem les condicions i els mèrits que tenia Canals per 
ser admès en aquestes associacions com també ignorem els fets concrets pels 
quals va rebre aquestes distincions: Mestre de l’Orde Civil d’Alfons XII, Creu 
d’argent commemorativa del centenari de l’assalt de Brihuega i batalla de Vi-
llaviciosa (1911), medalla de bronzo commemorativa del primer centenari de 
los “gloriosos Sitios de la inmortal Gerona” (1909), medalla de la Creu Roja 
de Bèlgica “par services eminents et effectifs rendus a la Croix Rouge ou a des 
euvres qu’elle patronne” (1925). Les entrades “Canals Mir, Miquel” a la Gran 
Enciclopèdia de Mallorca5 i al Diccionari d’historiografia catalana6 tampoc no 
donen gaire informació sobre aquests aspectes.

L’escola de nins de Mancor (1884-1901)
No hi ha prou documentació per conèixer en detall com era i com funcionava la 
petita escola de nins de Mancor de la Vall mentre hi va ser mestre Miquel Ca-
nals, però tenim un document de 1897 que, com si fos una instantània, permet 
fer-nos-en una idea aproximada. Es tracta del pressupost de l’escola correspo-
nent al curs 1897-98 que es conserva a l’Arxiu municipal de Selva,7 un docu-
ment signat per Miquel Canals el dia 30 de maig de 1897 que dona informació 
oportuna no només sobre la part econòmica de la gestió escolar sinó també 
sobre aspectes més generals del règim escolar. 
L’any 1897 el nombre d’alumnes matriculats era de trenta-quatre dels quals 
dotze havien estat qualificats de pobres per poder disposar de total gratuïtat 
de l’ensenyament. Durant el curs 1896-97 l’assistència mitjana a l’escola era 
de vint-i-cinc alumnes. La dotació econòmica pujava en total a 825 pta. de les 
quals una quarta part, 206,25 pta., estava destinada per llei a les despeses de 
material fungible. El restant de la subvenció, és a dir 183,78 pta., se distribuïa 
en els següents capítols:

5.  JLHJ [Josep Lluís Hernández Jaume]. “Canals Mir, Miquel”. Gran Enciclopèdia de Mallorca, 
III, Palma: Promomallorca, 1989, p. 58. 

6.  JLHJ [Josep Lluís Hernández Jaume] (2003). “Canals Mir, Miquel”. Diccionari historiografia 
catalana. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 2003.

7.  Arxiu Municipal de Selva, caixa G 827.
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Concepte Pessetes

Neteja del local 35

Pissarra de fusta 13,21

Esfera terrestre amb cèrcols de metall 37,21

Sis pissarretes naturals 4,50

Llibres 93,86

Total 183,78

Entre les publicacions adquirides una era per a ús exclusiu del mestre: el Tra-
tado de la legislación de primera enseñanza vigente en España (Madrid, Li-
brería de Hernando y Ca., 1897, 8a edición). 
Les altres publicacions eren sis exem-
plars del popular llibre de lectura Te-
soro de las escuelas: obra que contie-
ne una esmerada selección de la itali-
ana Juanito, por Parravicini (Madrid: 
Saturnino Calleja editor, [1880]). 
Era un llibre escrit només per a ús 
dels alumnes més avançats que 
comptava amb totes les benedicci-
ons de la jerarquia eclesiàstica ja 
que, com es diu a la nota inicial, ha-
via estat examinat “por un respetabi-
lísimo Tribunal, compuesto de siete 
teólogos, presidido por un Ministro 
del Tribunal de la Rota, nombrado 
expresamente para este objeto por el 
Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo-Obis-
po de Madrid-Alcalá”. 
Els llibres de text que proposava Ca-
nals per al curs 1897-1898, que probablement no eren distints dels que utilitza-
va en els cursos immediatament anteriors, eren els següents:
Compendio de la Historia Sagrada de Mn. Ignacio Calonge y Pérez, Imprenta 
de Don Alejandro Gómez Fuentenebro, 1851, 173 pàgines.
Tesoro de las escuelas: obra que contiene una esmerada selección de la italiana 
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Juanito, por Parravicini. Madrid: Saturnino Calleja editor, [1880].
Aritmética [Definiciones y principales operaciones de aritmética con el 
sistema métrico decimal] de Jaume Balaguer i Bosch, Palma: Tip. de J. 
Villalonga [1876]. 
Compendio de la Gramática de la Lengua Castellana de la Real Academia Española. 
No tenim més dades per 
poder descriure detalla-
dament com transcorria 
la vida escolar en el dia a 
dia de la pràctica docent 
del mestre Canals a l’es-
cola de Mancor. El que 
sí podem afirmar és que 
aquesta pràctica va satis-
fer del tot a la Inspecció 
Provincial i a la Junta 
Local de Primera Ense-
nyança, el president de 
la qual va signar aquest 
ofici en ocasió del cessament de Canals com a mestre Mancor on es posava 
de relleu: “el celo y laboriosidad que ha desplegado en el cumplimiento de sus 
deberes profesionales y los brillantes resultados obtenidos en la enseñanza desde 
el tiempo que presido la Junta Local de 1ª Enseñanza de esta localidad”.8

8.  Arxiu Municipal de Selva. Ofici signat per Jaume Solivellas, batle de Selva, dia 31 de març 
de 1901.
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Les conferències pedagògiques
Abans d’exposar el sentit de la participació del mestre Canals en les jornades 
pedagògiques de 1898, 1899 i 1900 convé dir quatre coses sobre aquesta mo-
dalitat de formació permanent del professorat. 
El Ministeri de Foment per una reial orde de dia 19 de juliol de 1887 va establir 
l'obligatorietat de realitzar a totes les províncies espanyoles unes conferències 
pedagògiques adreçades al magisteri amb la intenció d’afavorir i complementar 
la seva formació general i professional. En el seu article 2on. s’encarregava la 
seva organització als directors i directores de les Escoles Normals de Magisteri 
que d’acord amb el claustre de professors i amb la Inspecció de primer ense-
nyament de la província havien d’arranjar els mitjans oportuns per celebrar les 
conferències durant el període de vacances. L’assistència a les conferències, 
que no podien estendre’s més de deu dies, era voluntària per als i a les mestres.
L’estiu de 1888 una nova reial orde sancionada el dia 6 de juliol va aprovar un 
projecte de reglament elaborat per la Inspecció General per arreglar la celebra-
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ció de les conferències pedagògiques. Se continuava confiant l’organització a 
la Inspecció provincial i a les direccions i als claustres de les Escoles Normals 
que de comú acord havien de decidir durant la primera desena d’abril el te-
mes que s’havien de sotmetre a debat en les conferències. Els acords s’havien 
de publicar al Bolletí Oficial de la Província juntament amb la invitació als 
mestres a intervenir activament en les conferències ja fos com a ponents o fos 
com a participants en la discussió. Al cap de trenta dies d’aquest anunci se 
tornaria a reunir el claustre de les Normals amb l’Inspector per designar els 
mestres o les mestres que s’havien d’encarregar de desenvolupar cada tema. Si 
no s’havien presentat voluntaris per fer les conferències, s’havia d’encarregar 
de desenvolupar-les l’inspector o algun professor o professora de la Normal. 
Els temes elegits cada any, segons s’especificava a l’articulat de l’orde, no po-
dien ser més de cinc ni menys de tres i havien de tractar principalment “sobre 
materias de ciencias o de letras cuyos elementos comprenda el programa de la 
primera enseñanza elemental y superior, sobre puntos referentes a las doctrinas 
generales de educación, métodos y procedimientos de enseñanza, y sobre su 
aplicación y práctica en la Escuelas”. Finalment, es deixava ben clar que tot i 
que les conferències estaven obertes a tothom que hi volgués assistir, només el 
magisteri de les escoles públiques podia intervenir en els debats.
Entre 1887 i 1905 es van fer a Palma cada any durant tres o quatre dies del 
mes de juliol les conferències pedagògiques segons establia la llei. La major 
part dels conferenciants eren inspectors o professors de l’Escola Normal, ja 
que pocs mestres d’ensenyament primari es presentaren voluntaris per exposar 
davant els col·legues el seu pensament sobre els temes que havia proposat la 
comissió organitzativa. Vegeu un llistat prou ampli, però no exhaustiu, dels 
temes i ponents:

1887 Idea de l’educació Sebastià Font i Martorell, director 
de la Normal masculina

1887 De la Doctrina cristiana Mn. Tomàs Rullan i Bosch, profes-
sor de la Normal femenina

1887 Mètode especial per a l’ensenyament 
de la Doctrina cristiana José M. de Barcia Gómez, inspector

1887 Ensenyament de la numeració de les 
operacions fonamentals de l’Aritmètica Andreu Morey i Amengual, inspector

1887 Ensenyament del sistema mètric decimal Andreu Morey i Amengual, inspector
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1887 Mètode de l’ensenyament de la Gra-
màtica José M. de Barcia Gómez, inspector

1887 De l’educació intel·lectual Sebastià Font i Martorell, director 
de la Normal masculina

1887 Ensenyament de la lectura i de l’es-
criptura 

Bartomeu Danús, auxiliar de l’es-
cola de pràctiques de la Normal 
maculina

1887 Deures del mestres José M. de Barcia Gómez, inspector

1887 Educació moral Sebastià Font i Martorell, director 
de la Normal masculina

1888 Raó fonamental de l’estudi de la His-
tòria sagrada

Mn. Tomàs Rullan i Bosch, profes-
sor de la Normal femenina

1888 Idea del règim gramàtica Sebastià Font i Martorell, director 
de la Normal masculina

1888 Mètodes i procediments per a l’ense-
nyament de la divisió Andreu Morey i Amengual, inspector

1888 Educació del judici i del raonament Gabriel Barceló, mestre

1889 La Doctrina cristiana Mn. Tomàs Rullan i Bosch, profes-
sor de la Normal femenina

1889 Mètode per a l’ensenyament de la His-
tòria sagrada

Pere J. Horrach i Ferrer, mestre a 
s’Alqueria Blanca (Santanyí)

1889 Caràcter de l’ensenyament de l’Agri-
cultura Andreu Morey i Amengual, inspector

1889 Importància i utilitat de l’anàlisi gra-
matical

Antoni Umbert Vila, mestre a una 
escola de Palma

1889 Mètode especial per a l’ensenyament 
de l’Ortografia

Sebastià Font i Martorell, director 
de la Normal masculina

1890 Nocions preliminars per a l’estudi de la 
Doctrina cristiana

Antoni Gelabert i Cano, mestre a 
Santa Eulària (Eivissa)

1890 Deures dels mestres relatius als proce-
diments pedagògics José M. de Barcia Gómez, inspector
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1890
Aplicació del mètode de reducció a la 
unitat per a la resolució dels problemes 
d’Aritmètica més útils a la vida quotidiana

Andreu Morey i Amengual, inspector

1890 De l’atenció: mitjans per excitar-la i 
mantenir-la en els infants

Sebastià Font i Martorell, director 
de la Normal masculina

1890 Utilitat dels registres escolars José M. de Barcia Gómez, inspector

1891 La infal·libilitat pontifícia com a ga-
rantia de l’orde moral i social

Mn. Enric Reig i Casanova, profes-
sor de l’Escola Normal femenina

1891 Oracions gramaticals Andreu Morey i Amengual, inspector

1891 Premis i càstigs a l’escola José M. de Barcia Gómez, inspector

1891 Mètodes per a l’ensenyament del di-
buix lineal

Miquel Porcel i Riera, regent de 
l’escola de pràctiques annexa a la 
Normal masculina

1891 Caràcter de l’educació Sebastià Font i Martorell, director 
de la Normal masculina

1892 La fe, base del benestar individual i social Mn. Enric Reig i Casanova, profes-
sor de l’Escola Normal femenina

1892 Multiplicació dels nombres complexos Enric Terrés i Chevremont, mestre a 
Pollença

1892 El treball manual a les escoles primàries
Miquel Porcel i Riera, regent de 
l’escola de pràctiques annexa a la 
Normal masculina

1892 L’ensenyament de la Geografia a l’escola Pere Morey, mestre a Binissalem

1893 Pla per a l’ensenyament de l’assignatu-
ra de Religió i Moral

Mn. Enric Reig i Casanova, profes-
sor de l’Escola Normal femenina

1893 Mètode per a l’ensenyament del treball 
manual amb fusta

Miquel Porcel i Riera, regent de 
l’escola de pràctiques annexa a la 
Normal masculina

1893 Desenvolupament de la intel·ligèn-cia 
dels infants a les escoles

Sebastià Font i Martorell, director 
de la Normal masculina
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1893 Mètode especial per a l’ensenyament 
de la lectura Andreu Morey i Amengual, inspector

1894 La gimnàstica a les escoles de primera 
ensenyança

Juan Benejam Vives, mestre a Ciu-
tadella

1894
Objecte, importància i necessitat dels 
programes de les assignatures que 
compren la instrucció primària

Sebastià Font i Martorell, director 
de la Normal masculina

1894 Ensenyament de la geometria i el di-
buix com a base dels arts i oficis Joan Riutort i Arbós, mestre a Lloret

1894 Idea de les oracions gramaticals: for-
mes i classificació Andreu Morey i Amengual, inspector

1896 Règim gramatical del verb Andreu Morey i Amengual, inspector

1898
Nocions d’Agricultura, Indústria i Co-
merç: mètode i procediments per al seu 
ensenyament

Miquel Canals i Mir, mestre a Man-
cor de la Vall

1898 Deures del mestre vers la societat i les 
autoritats Joan Vidal i Vaquer, mestre a Llubí

1898 Premis i càstigs
Miquel Porcel i Riera, regent de 
l’escola de pràctiques annexa a la 
Normal masculina

1899 Importància i caràcter de l’educació a 
l’època present

Mn. Enric Reig i Casanova, profes-
sor de l’Escola Normal femenina

1899 L’educació de la dona Miquel Canals i Mir, mestre a Man-
cor de la Vall

1899 L’ensenyament de la llengua en aques-
ta província

Miquel Porcel i Riera, regent de 
l’escola de pràctiques annexa a la 
Normal masculina

1900 Educació de la voluntat Miquel Canals i Mir, mestre a Man-
cor de la Vall

1901 El llenguatge, el diccionari i la gramà-
tica a les escoles de 1a ensenyança

Rufino Carpena Montesinos, mestre 
a Muro
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1901
Necessitat de que a la teoria superi la 
pràctica en l’ensenyament de la l’Arit-
mètica. 

Joan Vidal i Vaquer, mestre a Llubí

1901 L’ensenyament a les escoles d’adults Joan Benejam i Vives, mestre a Ciu-
tadella.

1905 Coneixement de física Joan Barbero i Tous, mestre a una 
escola de Palma

1905 Material escolar modern Jaume Formaris i Taltavull, mestre a 
Son Servera

1905 Necessitat de la higiene a les escoles Elena Masera i Ribera, mestra a una 
escola de Maó

Entre els pocs mestres que van impartir algunes d’aquestes conferències peda-
gògiques hi havia Miquel Canals que l’octubre de 1900 va rebre un ofici de la 
Junta Provincial d’Instrucció Primària “participando haber visto con satisfac-
ción los plácemes de que ha sido objeto por parte del Sr. Presidente de la Co-
misión organizadora de las conferencias pedagógicas celebradas en la Escuela 
Normal de maestros en los años 1898, 1899 i 1900 por haber desarrollado los 
temas “Nociones de Agricultura, Industria y Comercio. Métodos y procedi-
mientos para su enseñanza”, “Historia sobre la educación e instrucción de la 
mujer” y “educación de la voluntat”.9 D’aquestes tres conferències coneixem 
els resums de les dues primeres i absolutament res de la tercera.

La conferència de Miquel Canals sobre Agricultura,  
Industria i Comerç (1898)
El dilluns dia 18 de juliol de 1898 el mestre de Mancor, Miquel Canals, va 
donar una conferència adreçada al magisteri mallorquí sobre els mètodes i pro-
cediments per a l’ensenyament de la matèria “Nociones de Agricultura, Indus-
tria y Comercio” que formava part del pla d’estudis de l’ensenyament primari 
des de feia més de quaranta anys. No disposam del text de la conferència però 
afortunadament en tenim una àmplia recensió que es va publicar a El Magis-
terio Balear.10 Tampoc no coneixem els “Apuntes de Agricultura” que l’any 
anterior havia presentat a l’Exposició Balear Agrícola y Pecuària de Manacor, 

9.  Expedient administratiu de Miquel Canals que es conserva a l’Arxiu Museu de l’Educació 
de les Illes Balears.

10.  “Conferencias pedagógicas”. El Magisterio Balear, núm. 29 (21 julio 1898), pàg. 229-232.
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apunts que presumiblement 
ajudarien a entendre millor i 
desenvolupar el resum de la 
conferència. 
Durant una hora i busques 
Canals va llegir el seu treball 
sobre el tema anunciat que 
va merèixer l’aplaudiment de 
l’auditori i els elogis del presi-
dent de la comissió organitza-
dora de les conferències, Se-
bastià Font Martorell, que va 
emetre un ofici per felicitar-lo 
per “el buen éxito que alcanzó 
V. en la conferencia celebrada 
el 18 de los corrientes medi-
ante la lectura de su correcto y 
bien meditado discurso”.11

No era la primera vegada que 
es tractava d’aquesta matèria 
a les conferències pedagò-
giques de Balears. A les de 
1889 el professor auxiliar de la Normal de Mestres, Andreu Morey i Amen-
gual, va parlar del “Carácter de la enseñanza de la Agricultura en las Escuelas” 
deixant de banda els aspectes industrials i comercials. Després d’explicar l’eti-
mologia del terme “agricultura” i d’exposar ràpidament la història d’aquesta 
ciència va passar a tractar de l’extensió i del caràcter del seu ensenyament dins 
les escoles de primària. El Sr. Morey va defensar que s’havia de donar prefe-
rència a l’estudi de les plantes que se cultiven a la localitat on estava ubicada 
l’escola sense descuidar, però, els coneixements generals sobre els arbres, els 
terrenys, els adobs, etc... que tan bons resultats han donat en altres països més 
avançats que el nostre en matèria d’Agricultura. Finalment, va donar el seu 
punt de vista sobre els mètodes i procediments que considerava més apropiats 
per aplicar a l’escola. Es va declarar partidari del mètode intuïtiu aconsellant la 
formació de museus d’estris agrícoles, la utilització de làmines d’Agricultura, 

11.  Ofici signat el dia 10 de setembre de 1902 que es conserva a l’Arxiu Museu de l’Educació 
de les Illes Balears dins l’expedient administratiu del mestre Canals.
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i els passeigs escolars per observar el cultiu del camp i el paisatge vegetal.12

La conferència de Canals, sense contradir els postulats del professor Morey, 
va ser prou diferent perquè d’entrada va enfocar el tema des d’una perspectiva 
més àmplia posant en relleu la íntima connexió de l’Agricultura amb la Indús-
tria i el Comerç. Aquestes tres arts, puntals de l’economia, –començà dient– 
constitueixen la vertadera riquesa, benestar i progrés dels pobles. L’Agricultu-
ra –continuà– és la primera d’aquestes arts perquè va tenir el seu origen en la 
paraula divina que condemnava els humans a cultivar la terra “con el sudor de 
su rostro” per obtenir l’aliment necessari per viure. La seva utilitat i importàn-
cia rau en el fet de ser la base primordial de les altres dues fonts de producció 
de riquesa, és a dir, la indústria i el comerç, perquè els proporciona les matèries 
primeres per a l’elaboració i distribució de béns destinats al consum humà.
La indústria –explicà– transforma les matèries primeres agrícoles per pro-
porcionar una millor alimentació, una vestimenta i un habitatge que els pro-
tegeixi de les inclemències del temps. A la vegada ha ocasionat el sorgiment 
de ciències, arts i nous oficis obrint així “anchos y dilatados horizontes para 
el trabajo manual a muchos obreros que, careciendo de bienes de fortuna, 
viéndose precisados a escoger un arte u oficio que de aquella dimana”. A 
més, la indústria ha embellit el món amb la construcció de monuments d’art 
i, entre altres exemples, va esmentar les piràmides d’Egipte, les murades 
de Babilònia i el monestir de San Lorenzo de El Escorial. La indústria ha 
fet avançar espectacularment la ciència i, entre altres realitzacions, Canals 
va recordar els noms de Galvani, Senefelder, Fulton, Stephenson i Faraday, 
inventors respectivament de l’electricitat, la litografia, els vaixells de vapor, 
la locomotora i la llum elèctrica.
L’excedent de producció de gèneres manufacturats origina la necessitat de la 
seva distribució comercial, amb la qual cosa Canals va poder dir, d’una manera 
un xic poètica i del tot ingènua: “levantando el Comercio sus alas bienhechoras 
y apoderándose de las producciones de la Agricultura y de la Industria extendió 
la riqueza y el bienestar por todas partes, importando de unas tierras a otras, 
variados y preciosos géneros”. A continuació va posar exemples històrics de 
les activitats de pobles mercantils per il·lustrar la idea que el comerç ha sigut la 
causa principal de l’establiment i enfortiment de relacions entre les nacions es-
sent, per tant, un agent civilitzador de primera magnitud. Finalment, va apuntar 
que el comerç, amb la poderosa palanca del capital, havia contribuït a crear 
societats anònimes “que son áncoras de salvación para el agricultor necesitado 

12.  Morey y Amengual, Andrés. “Carácter de la enseñanza de la Agricultura en las Escuelas”. 
EL MAGISTERIO BALEAR, núm. 33 (17 agosto 1889), pàg. 1). Resum de la conferència.
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e industrial apremiado” i també bancs de crèdit que faciliten el capital neces-
sari per a la formació d’empreses per impulsar un major desenvolupament de 
l’agricultura i de la indústria.
La segona part de la conferència, la pròpiament pedagògica, va tractar dels mè-
todes i procediments per a l’ensenyament d’aquesta assignatura de tres caps. 
Per començar va sostenir que s’havien de combinar el mètode analític i el 
sintètic ja que eren complementaris. Per explicar-ho va posar l’exemple de la 
futilesa del saber d’un mecànic que només conegués aïlladament (punt de vista 
analític) les peces d’una màquina sense saber com acoblar-les (sintèticament) 
per fer-la funcionar. Per altra banda, Canals va insistir en què l’Agricultura 
s’havia d’ensenyar sense separar la part teòrica de la pràctica perquè conèixer 
definicions i regles sense comprendre l’abast de la seva aplicació no serviria 
de res i, per un altre costat, centrar-se només en la pràctica faria dels alumnes 
uns conradors empírics i rutinaris incapaços d’entendre la raó de les funcions 
i operacions agrícoles.
Quant als procediments va proposar que tant en l’ensenyament de l’Agricultu-
ra com en el de la Indústria se recorri sistemàticament a la intuïció, a la classi-
ficació i a exercicis pràctics com a complement a l’estil expositiu o interrogatiu 
del mestre. Va indicar que per a l’ensenyament intuïtiu de l’Agricultura era 
convenient que el mestre disposés d’ampolletes amb terres de diverses classes, 
de caixons de diferents grandàries amb les divisions pertinents per classificar 
plantes, fulles, flors, llavors i diversos productes vegetals i animals. Aconsella-
va també que el mestre procurés adquirir per a l’escola un exemplar dels prin-
cipals estris de conreu. Per a l’ensenyament intuïtiu del Comerç proposava que 
es posés a disposició dels alumnes alguns llibres de comptes i altres documents 
mercantils encara que fossin usats per tal que se familiaritzessin amb el modus 
operandi de les operacions comercials. 

La conferència de Canals sobre l’educació de la dona (1899)
L’educació de la dona va ser una qüestió que va interessar notablement a Mi-
quel Canals de manera que l’any 1899 es va oferir a donar una conferència 
sobre el tema als mestres de la província que assistissin a les conferències 
pedagògiques que s’organitzaven anualment a l’estiu per iniciativa de l’Escola 
Normal de Magisteri i la Inspecció Provincial d’Ensenyament Primari. 
Segurament aquest interès per l’educació de la dona va néixer o, si més no es 
va intensificar, arran de la intervenció d’Emilia Pardo Bazán (1851-1921) en 
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el Congrés pedagògic hispano-portuguès-americà (1882)13 que va suposar un 
punt d’inflexió en la manera d’entendre el problema a Espanya. Una de les 
seccions del congrés, la cinquena, estava dedicada a l’ensenyament de la dona, 
concretament, segons especificava el títol de la secció, als “Concepto y límites 
de la educación de la mujer y la aptitud profesional de esta”. La secció estava 
desglossada en els següents apartats: relacions i diferències entre l’educació de 
la dona i de l’home, organització d’un sistema d’educació femenina, aptitud de 
la dona per a l’ensenyament i per a l’exercici d’altres professions i educació fí-
sica de la dona.14 Aquest podria haver sigut el guió de la conferència de Canals 
encara que no tenim prou elements per confirmar-ho ja que només coneixem el 
seu contingut per un breu resum que es va publicar a El Eco del Magisterio.15 
Per entendre el parlament del mestre Canals convé que el situem en el context 
històric i social en què es va donar. Per això, potser n’hi hauria prou en saber 
que les dones assistents a la conferència estaven assegudes a una bancada di-
ferent, la dreta, a la dels homes. Aquesta ubicació física donava visibilitat a la 
segregació de sexes que dominava en tots els terrenys de la vida pública.16 La 
discriminació estava institucionalitzada de manera que a les eleccions gene-
rals, com les que s’acabaven de realitzar el mes d’abril d’aquell any, només 
podien votar els homes majors de 25 anys, prerrogativa que es mantingué fins 
a l’any 1978 amb l’excepció dels darrers anys de la Segona República (1933-
1936). També és pertinent recordar que no estava permesa la coeducació i que 
el currículum per a l’ensenyament primari de les nines no era el mateix que el 
dels nins, essent la principal diferència que aquests tenien l’assignatura “Agri-
cultura, Industria i Comercio” que les nines no podien cursar sinó que en el seu 
lloc havien d’estudiar la matèria “Labores”. 
El títol de la conferència de Canals era “Historia de la educación e instruc-
ción de la mujer”. El mestre va començar donant dades històriques sobre els 

13.  Gabriel, Narciso de. “Emilia Pardo Bazán, las mujeres y la educación. El Congreso Peda-
gógico (1892) y la Cátedra de Literatura (1916)”. Historia y Memoria de la Educación, nº. 8 
(2018), pàg.489.

14.  La bibliografia sobre aquest congrés en general i sobre la història de l’educació de les dones 
a Espanya en particular és molt extensa. Vegeu-ne una selecció a Benso Calvo, Carmen & 
González Pérez, Teresa. “Bibliografía sobre historia de la educación de las mujeres en España”. 
Historia de la educación: Revista interuniversitaria, nº. 26 (2007), pàg. 483-517.

15.  “Conferencias pedagógicas”. El Eco del Magisterio, núm. 20 (22 junio 1899), pàg. 5.

16.  BALLARÍN DOMINGO, Pilar, “La escuela de niñas en el siglo XIX: la legitimación de la 
sociedad de esferas separadas”. Historia de la Educación: Revista Interuniversitaria. Vol. 26 
(2007), Universidad de Salamanca, pàg. 143-168.
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grans canvis que l’educació de la 
dona havia experimentat des dels 
temps remots en què era tractada 
com un animal i maltractada cru-
elment per l’home que la conside-
rava pràcticament una esclava. Va 
significar un gran progrés arribar 
a que la dona esdevingués “aman-
te compañera del hombre siendo 
respetada por este y dedicando su 
vida en desempeñar en la fami-
lia las elevadas funciones que le 
están encomendadas educando a 
sus hijos y convirtiéndose en án-
gel del hogar doméstico”. Aquest 
havia de ser l’objectiu de l’educa-
ció de les dones: esser àngels de la 
llar, és a dir, “buenas madres que 
sepan educar a sus hijos”. Com a 
exemplars i modèliques Canals 
va donar una llarga llista de les 
dones que més s’havien distingit 
“por su sabiduría, patriotismo y 
ardiente fe religiosa”, llista de la 
qual la redactora anònima del re-
sum no en dóna ni un sol nom. 
La conferència va ser molt elogi-
ada pel diari integrista El Áncora 
que la va qualificar de dissertació 
brillant i lluminosa per la qual el 
conferenciant “fue justamente fe-
licitado por la distinguida concur-
rencia y profesores de instrucción 
pública”.17 També va ser lloada 
per la comissió organitzadora de les conferències pedagògiques que el dia 9 
d’agost va fer arribar a Canals un ofici laudatori signat pel president de la co-
missió, Sebastià Font i Martorell, amb aquest termes: “La comisión organiza-
dora de las conferencias pedagógicas vio con suma satisfacción que solicitara 

17.  “Conferencia pedagógica”. El Áncora, núm. 4321(20 julio 1899), pàg. 2
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V. el desarrollo de un tema en las de este año, y se ha complacido más, después 
de haber visto en su explanación que había tenido notorio interés en profundi-
zar la materia, en beneficio de su propia cultura y la de sus compañeros. Por el 
celo, laboriosidad e inteligencia que ha demostrado V. en favor de las confe-
rencias y de la enseñanza, y por el éxito que ha obtenido en su trabajo, tengo 
el gusto de felicitarle ...”

Cronologia
1858 - Miquel Canals i Mir neix a Palma el dia 27 de juny de 1858 i és batejat 
el dia següent a la parròquia de Santa Eulàlia. El seu pare, Bartomeu, era natu-
ral de Deià, i la seva mare, Magdalena, d’Inca. 
1876 - Acaba el estudis de Magisteri a l’Escola Normal de Balears el dia 21 de 
desembre de 1876.
1878 - Obté el títol de mestre de primera ensenyança elemental el 27 de fe-
brer de 1878.
1879 - Es fa soci de l’Associació Provincial de Mestres de Balears.
1884 - Mestre a l’escola de nins de Mancor de la Vall (Selva) des del 1r de 
febrer de 1884 fins als 31 de març de 1901.
1886 - Ofici laudatori de l’alcaldia de Selva amb motiu d’una visita de l’ins-
pector provincial que diu que “se ha notado con satisfaccion los adelantos ob-
tenidos por los alumnos puestos a la inmediata educación de V.”.
1887 - Publica “Necesidad de aumentar la dotación de los maestros”. EL MA-
GISTERIO BALEAR, 21 (21 mayo 1887), pàg. 1-2.
1892 - Publica “Nuestro pensamiento”. EL MAGISTERIO BALEAR, 39 (24 
septiembre 1892), pàg. 3-4) on expressa la seva posició favorable a la creació 
d’escoles nocturnes.
1897 - Menció honorífica al treball “Apuntes de Agricultura” presentat a l’Expo-
sició Balear Agrícola y Pecuaria organitzada per les Fires i Festes de Manacor. 
1898 - Adhesió a la subscripció nacional per atendre les despeses de guerra 
contra els Estats Units d’Amèrica comprometent-se a contribuir al manco amb 
un dia del seu sou de mestre.
1898 - Conferència pedagògica adreçada al magisteri mallorquí amb el títol 
“Nociones de Agricultura, Industria y Comercio. Método y procedimientos 
para su enseñanza”.
1899 - Conferència pedagògica sobre “Historia de la educación e instrucción 
de la mujer”.
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1900 - Conferència pedagògica sobre l’educació de la voluntat.
1901 - Mestre a l’escola de nins de de Sencelles des del 1r. d’abril de 1901 fins 
al 31 de gener de 1909.
1902 - Nomenat Caballero de la Real Orden de Alfonso XII.
1903 - Acadèmic corresponent a Sancelles de l’Acadèmia de Ciències Pedagò-
giques de Barcelona.
1905 - El dia 12 de febrer de l’any 1905 Canals va ingressar a l’Acadèmia de ci-
ències pedagògiques de Barcelona amb un discurs que havia titulat: “Ensayo so-
bre la actividad divina y obra culminante de ella pedagógicamente considerada”.
1905 - Soci corresponent de la Sociedad Económica de Amigos del Pais de la 
Ciudad de Sta Cruz de la Palma (Canarias).
1905 - Subdelegat a Mallorca de l’Exposició Pedagògica Internacional que 
s’havia de celebrar a Barcelona.
1905 - Soci corresponent de l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya.
1909 - Mestre a l’escola de nins de sa Pobla des de 1 de febrer de 1909 fins a 
1921.
1909 - Medalla de bronzo commemorativa del primer centenari de los “glorio-
sos Sitios de la inmortal Gerona”.
1911 - Creu de plata commemorativa del centenari del Asalto de Brihuega y 
batalla de Villaviciosa. 
1919 - Acadèmic corrresponent de la Real Academia Hispano-Americana de 
Ciencias y Artes de Cádiz.
1921 - Mestre a l’escola unitària de nins d’Establiments (Palma)
1922 - Publicació del seu llibre Bosquejo histórico de Mallorca (Palma: Escola 
Tipogràfica Provincial, 202 pàg.)
1924 - Mestre a l’escola de nins d’Establiments (Palma) fins l’any 1925.
1924 - Acadèmic corresponent a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo.
1924 - Diplome d’Honneur de la Societé des Sauveteurs Medaillés des Alpes 
Maritimes. 
1924 - Soci corresponent a l’Academia Martino della Scala in Verona.
1925 - Publica “Memoria sobre el tema “Breve ensayo sobre el historial de la 
mujer y necesidad de su educación””. Boletín de la Real Academia Sevillana 
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de Buenas Letras: Minervae Baeticae, Núm. 47, 1925, pàg.. 113-116; No 48-
49, 1925, pàg. 194-208. 
1925 - Medalla de la Creu Roja de Bèlgica “par services eminents et effectifs 
rendus a la Croix Rouge ou a des euvres qu’elle patronne”.
1925 - Es jubila voluntàriament del dia 7 de novembre de 1925 abans de l’edat 
reglamentària que era als 70 anys.
1929 - Publicació de Folleto sobre Ramón Lull, eminente pedagogo (Palma: 
Escuela Tipográfica Provincial, 42 pàg.). 

Conclusions
1. L’estudi i anàlisi de l’expedient administratiu del mestre Miquel Canals i Mir 
ens ha permès descobrir una dimensió desconeguda de la personalitat d’aquest 
personatge que va ser mestre a l’escola de nins de Mancor de la Vall durant 
disset anys, concretament des del 1r. de febrer de 1884 fins al 31 de març de 
1901, fet que s’ignora a les entrades que li dediquen la Gran Enciclopèdia de 
Mallorca i el Diccionari d’Historiografia Catalana.

2. Durant aquest període de temps el mestre Canals va guanyar un cert prestigi 
entre els col·legues de professió per un parell d’articles publicats al setmanari 
El Magisterio Balear i per les seves ponències a les conferències pedagògi-
ques organitzades anualment per l’Escola Normal de Magisteri i la Inspecció 
Provincial d’Ensenyament Primari de Balears. La nostra comunicació dona 
compte de dues d’aquestes conferències conegudes només a partir de resums 
apareguts a la premsa pedagògica.

3. Per conèixer com era i com funcionava la petita escola de nins de Mancor 
de la Vall mentre hi va ser mestre Miquel Canals hi ha poca documentació que 
es conserva a l’Arxiu Municipal de Selva. Per a la nostra recerca ha merescut 
una atenció especial el pressupost de l’escola corresponent al curs 1897-98 
que dona informació interessant no només sobre la part econòmica sinó també 
sobre aspectes més generals del règim escolar. 

4. Al llarg de la seva carrera professional entre 1884 i 1925, com a mestre a les 
escoles de Mancor, Sencelles, Sa Pobla i Establiments (Palma), Miquel Canals 
va demostrar que era un mestre inquiet i polifacètic amb un ampli ventall d’in-
teressos intel·lectuals que el van dur a col·laborar amb diverses institucions 
acadèmiques i associacions culturals que hem volgut consignar en la cronolo-
gia final que inclou també la relació de les seves publicacions.
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5. Per tota la seva obra com a mestre, educador i pedagog no hi ha dubte que 
Canals mereix un estudi més extens i acurat del que oferim en aquesta comu-
nicació que s’ha centrat en el període en què va ser mestre a l’escola de nins 
de Mancor de la Vall.
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El bandolerisme popular a Mancor (1688-1738)
 
Mateu Morro Marcè

L’antic terme de Selva, amb Alaró, Lloseta i Campanet, constitueix un nucli 
important, potser el que ho és més, del bandolerisme mallorquí del vuit-cents. 
Però en aquest espai geogràfic de peu de muntanya, on el bandolerisme en el 
segle anterior ja hi havia tengut una forta implantació, amb personatges com 
Joan Ferragut, Boda, i els seus fills, o Llorenç Coll, Barona, el poble de Mancor 
hi assoleix una rellevància destacable. Es tracta d’un fenomen complex que es 
mou al marge dels bàndols senyorials, que en aquesta època no són rellevants, 
i que sotraga des de diversos cantons la societat pagesa. L’ocupació de l’illa, el 
1715, per un exèrcit hispanofrancès dirigit per Claude François Bidal, marquès 
d’Aspheld, i la instauració d’un nou règim de dominació fiscal militar condicionà 
durament la vida de la població i fou una de les causes de l’esclafit de violència 
que caracteritzà els primers decennis de la Mallorca borbònica.

L’estudi del bandolerisme popular a Mancor en el segle XVIII troba un bon 
punt de partida en l’aportació documental de Gabriel Fiol en el seu llibre 
“Mancor. Massanella. Biniarroi. Biniatzent. Notícies Històriques. 1601-1800”. 
He completat aquesta informació amb altres materials d’arxiu, sobretot amb 
els conservats a l’Arxiu del Regne de Mallorca, i d’una manera particular 
als protocols notarials. Són especialment interessants els actes de perdó, 
en els quals les víctimes, a través d’un document notarial, perdonaven els 
seus agressors, que sovint es trobaven bandejats. Voldria esmentar també 
les cròniques de dos preveres: la de Llorenç Coc, de Son Simó, de Mancor, 
redactor de les ”Adnotaciones mensuales” i Bartomeu Ferragut Oliver, Boda, 
de Selva, autor d’una crònica publicada per Ramon Rosselló sota el títol “I 
beneïren los aires”. Els dos cronistes pertanyen a un corrent popular i crític, 
d’una sensibilitat social poc freqüent a la Mallorca del XVIII.

Els antecedents: una conflictivitat de llarga durada
L’esclat de violència posterior a 1715 venia de lluny. El tombant de segle mostra 
que els enfrontaments eren vius i el bandejament una realitat quotidiana. Els 
fets de violència eren habituals i mostraven l’existència d’enfrontaments en el si 
mateix de la comunitat pagesa. El 1688 Guillem Morro, Garba, fill de Guillem, 
de Mancor, va disparar una arcabussada a Miquel Martorell, de l’Hereua, 
també de Mancor, nafrant-lo a la cuixa dreta. El 12 d’abril de 1689 Miquel 
Martorell, de l’Hereua i els seus fills, Jaume i Miquel, tots de Mancor, sabent 
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i atenent que feia un any que Guillem Morro, Garba, tirà una arcabussada a 
Miquel Martorell, menor, que el nafrà a la cuixa dreta, i ara es trobava sa i bo, 
mentre que Guillem Morro es trobava fora de la seva casa i amb grans danys, 
el perdonaren i renunciaren a qualsevol instància contra ell (ARM. Notari Pere 
Macip. Protocol M–1840). Mancor, després ho veurem amb més detall, estava 
immers en una veritable “guerra privada” que enfrontava diferents famílies del 
poble, amb un dels punts crítics al lloc de Maçanella.
El bandejament planava com un mal averany sobre la gent i en especial en els 
indrets de més intensitat del bandolerisme degut a l’existència d’una conflictivitat 
de llarga durada com era el cas del poble de Mancor. Per això, Esperança Alba, 
de Mancor, esposa de Bartomeu Martorell, en el seu testament de 19 de maig de 
1691 establia que si algun dels seus fills tengués alguna desgràcia, com és ara 
caure bandejat, l’hereu d’aquest fill podria vendre els béns de l’herència sense 
fer falta la declaració de cap jutge (FIOL, 2000, pàg. 60).
L’any 1693 Pere Vidal, Jaume Armengol, Jordi Morro i Llorenç Albertí, de 
Selva, que havien inculpat Joan Rotger, també de Selva, de l’arcabussada que 
se’ls tirà feia prop d’un any, signaren un acte davant notari on declaraven que 
Joan Rotger no havia participat en els fets i l’alliberaven de tota inculpació 
(ARM. Notari Pere Macip. Protocol M–1840). El març de 1709, en el transcurs 
de la Guerra de Successió, Llorenç Albertí va ser sentenciat i enviat a Barcelona 
a servir el rei. El maig de 1710 un altre condemnat del mateix nom, o potser 
el mateix, fou desterrat a Barcelona, probablement per reforçar l’exèrcit 
austriacista (PASCUAL, 2010, pàg.144).
El 2 de maig de 1703 Simó Morro i Joan Morro, pare i fill, amb l’esposa de 
Simó, Joana Capó, de Mancor, atenent que dies passats Guillem Pou i Baltasar 
Morro, també de Mancor, pegaren una “matxetada” a Simó Morro, de la qual 
romangué nafrat en el costat esquerre però que ara es trobava sa i bo, volien 
perdonar els agressors i alliberar-los de qualsevol instància en contra d’ells i per 
això signaren un acte de perdó (ARM. Notari Jaume Sastre. Protocol S–1371).
El 2 de setembre de 1707, Jaume Morro, paraire de llana de Mancor, tancat a 
la presó, fou extret de la gàbia, amb llicència del clavari Pere Jordi Amengual, 
i nomenà procurador Antoni Llabrés de Binissalem (ARM. Notari Andreu 
Cirerols. Protocol C–1123). Jaume Morro va ser condemnat a servir al rei i 
deportat a Barcelona el juny de 1710 (PASCUAL, 2010, pàg. 145). Durant la 
guerra les penes foren suaus i sovint degueren implicar pactes que representaven 
la incorporació dels bandejats a les files de l’exèrcit de Carles III, sobretot en 
la defensa de Barcelona.
Al costat de la conflictivitat intracomunitària existia, relacionat o no amb 
aquesta, un bandolerisme de lladres de camí reial i assaltadors. El 23 d’agost 



- 143 -

EL BANDOLERISME POPULAR A MANCOR (1688-1738)

de 1710, Antoni Sastre, Maltès i Miquel Morro, Mevet, dormien a l’era de Son 
Bonafè, prop de Mancor, en el camí de Lloseta a Selva, quan dos bandejats, 
tres hores abans de sortir el sol, els assaltaren, els apuntaren amb una carrabina, 
els robaren i apunyalaren Miquel Morro. Els assaltants eren dos homes, que 
duien armes de foc curtes i prohibides, un més alt que l’altre. Miquel Morro, 
que tenia nou ferides, pogué arribar a casa d’un cirurgià i efectuà declaració del 
que havia succeït davant Antoni Coll, de la Bassa, batle reial de Selva.
El 1713 Miquel Martorell, de Mancor, fou pres per la justícia i embarcat cap a fora 
del Regne, i ja no se’l va veure mai més, essent fama pública que havia mort a la 
presó. Un fill seu de nom Simó, també va ser embarcat (FIOL, 2002, pàg. 233).

El bandolerisme mallorquí a l’època borbònica
La victòria borbònica, el 1715, a la llarga Guerra de Successió va representar 
la destrucció de les institucions del Regne de Mallorca i la seva substitució per 
institucions castellanes, d’acord amb el militarisme i l’absolutisme monàrquic. 
D’aquest nou règim, en destaca l’exercici del poder de banda de governants 
i funcionaris forasters; la militarització del poder polític i la imposició de 
lleves forçoses; la presència sobre el territori de l’exèrcit borbònic d’ocupació 
i l’increment de la pressió fiscal sobre els sectors més desafavorits del país. 
Per al país la victòria borbònica va ser una tragèdia i encara ara en pagam les 
conseqüències.
La presència de l’exèrcit borbònic sobre el territori l’acredità Llorenç Coc 
quan descrigué com el març de 1716 dues companyies de soldats, amb 74 
homes, s’allotjaren a Mancor. En tot el terme de Selva s’hi allotjaren tres-cents 
soldats i a Campanet dos-cents, fent un total de 500 soldats (FIOL, 2002, pàg. 
188-189). Tenim constància de la presència dels soldats a Selva per la nota de 
defunció del 10 de març de 1716 de Julià Contestí, de Calvià, soldat del segon 
batalló de Castella, passat per les armes a l’era de Son Caldés, a una propietat 
de Pere Morro, de Camarata, estant de guarnició a Selva (ADM. Llibre de 
Morts de Selva). La tropa borbònica es va escampar per tota l’illa. A Felanitx, 
per exemple, s’hi allotjaren dues companyies de dragons i el 1719 s’hi afegí 
una tercera companyia.1

Llorenç Coc també informa sobre la situació social: “En lo mes de gener de 
1719 los hòmens no tenien que treballar, que ningú donava feina a fer i la gent 
estava desbaratada i quan vingué el principi del febrer del dit any començaren 

1.  XAMENA FIOL, Pere. Història de Felanitx. Vol. II. Felanitx: Ajuntament de Felanitx, 
1975. pàg. 103.
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a agafar fadrins per totes les viles i Ciutat, i ningú dels joves gosava jeure 
dins les cases de por que tenien, los quals agafaren per soldats de Phelip V. 
El principi de febrer de dit any 1719 embarcaren 186 hòmens de Mallorca, 
contant los de Ciutat i part forana. Dic 186 hòmens”. (FIOL, 2002, pàg. 249). 
La guerra havia eixugat la bossa de les institucions mallorquines i la fiscalitat 
de càstig imposada pels vencedors les acabà d’arruïnar. Per afegitó les despeses 
del manteniment de les tropes invasores, els gravàmens sobre el comerç i les 
males anyades configuraren uns anys calamitosos.
Gabriel Fiol esmenta l’ordre donada el 9 de desembre de 1719 per l’intendent, 
el despòtic Diego Navarro y Jáuregui, amb la qual es manava que s’anàs a les 
viles i es fes segrest dels deutors dels drets reials per pagar les tropes establertes 
en el Regne de Mallorca, i si fos necessari es posàs els deutors a la presó. Aquest 
va ser el cas de Jordi Palou de Mancor, al qual se li embargà un carro, una 
mula, un cavall, onze sacs nous i vint-i-cinc quarteres de forment (FIOL, 2002, 
pàg. 188-189). Les raons econòmiques, per deutes i empenyoraments, eren la 
principal causa d’empresonament de pagesos i habitants de les viles. Un cop 
capturats, eren tancats a les presons dels pobles i d’allà conduïts, engrillonats 
i ferrats per un ferrer, cap a la presó de Ciutat, a “les Reials Càrcers”, situades 
a un costat de Cort, més o menys on ara hi ha el Consell de Mallorca. Certs 
presos eren portats a la Torre de l’Àngel, on s’hi havien fet construir, a la part 
baixa, cel·les “obscuríssimes” on s’hi practicaven les tortures. Anar a la presó 
podia tenir conseqüències tràgiques ja que el manteniment anava de compte 
dels mateixos presos i les condicions d’existència hi eren calamitoses. Una de 
les pràctiques habituals era la de tenir els presos penjats durant vint-i-quatre 
hores amb una argolla passada pel coll i subjecta a la paret per una cadena 
curta, de dos pams i mig, a una altura en què sols tocaven el trespol amb la 
punta dels dits dels peus.
El que no es veu en aquests temps és la persistència de bàndols nobiliaris, 
com abans havien estat Canamunt i Canavall, fet que afecta les pautes de 
comportament del bandolerisme popular de l’època borbònica, però no 
l’esvaeix ni de prop fer-s’hi. Com diu Aina Le Senne: “En el segle XVIII han 
desaparegut les bregues obertes nobiliàries a nivell de clans, mentre que a la 
vegada reapareix el bandolerisme popular (o potser més aviat no havia estat 
erradicat per complet, tot i la gran batuda de 1666)”. (LE SENNE, 1981, pàg. 
203). Per les dades que tenim, sembla que Le Senne l’encerta quan insinua 
la persistència més que no la reaparició del bandolerisme. Gabriel Fiol, en la 
seva història de Mancor, Biniamar, Biniatzent i Maçanella, també constata el 
fenomen: “No amb la intensitat i quantitat que en el segle anterior, però en el 
segle XVIII no faltaren episodis de violència que tenyiren de sang les terres 
de l’actual terme de Mancor.” (FIOL, 2000, pàg. 229). El mateix fa Damià 
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Ferrà-Ponç indicant que en temps de la Guerra de Successió el bandolerisme 
ressorgí i la milícia local i les tropes reials de Campanet, el 1709, perseguiren 
els bandolers a les muntanyes, capturant Joan Alemany. Una posterior revifalla, 
d’un bandolerisme de caràcter popular, escriu que fou liquidada entre 1725 
i 1726 pel batle Rafel Bisquerra, de Gabellí, amb ajut de les tropes reials 
aquarterades a Campanet.2 

Els lladres i el bandolerisme social
Faig servir el qualificatiu de “popular” per denominar aquest bandolerisme que 
afecta la població en general, en tots els seus estrats socials. I un bandolerisme 
“popular”, per definició, ha de ser un bandolerisme “social”, tant en relació a 
les seves causes com al seu desenvolupament, necessitat d’una convivència 
amb la població que es mou sobre el mateix territori on caplleven els bandejats. 
La delinqüència està molt vinculada a les dificultats de la majoria de la població 
per sobreviure. Sovint és la misèria, la fam, l’extrema pobresa, el que provoca 
les actituds considerades delictives i aboca les persones al bandejament (quan 
són objecte d’un ban de captura). L’actuació dels lladres organitzats i armats 
podia prendre diferents formes. El dia 1 de març de 1716, Antoni Sastre, de 
Son Lluc, de 44 anys, batle reial de Selva deposà a la cúria de la vila de Selva 
una carrabina musclera amb pany de ganxet i canó de ferro de llargària d’uns 
3 pams, amb caixa de noguer i amb una llenderina per cordó, dues braceres de 
ferro, vaqueta de ferro, amb el seu punt i guardapunt, amb la pedra foguera. 
També deposà una xispa (una mena de pistola) de funda, amb pany a la 
francesa, pedra foguera en el canó de ferro, de llargària de 2 pams, caixa de 
noguer, pom de llautó, amb el seu punt de ferro i guardapunt de llautó. Per últim 
deposà flascons de ginjoler amb cordó vermell i amb el nas de llautó, molla de 
ferro amb un poc de pólvora, i 6 bales de plom i dos daus de plom lliurats pel 
lloctinent Jaume Coll. El batle havia capturat Simó Morro de Mancor i Jaume 
Alomar de Búger, habitador de Selva, per tenir-ne sospita de lladres. Va ser a 
la casa del moliner Alomar, on trobà la carrabina esmentada, la xispa o pistola, 
els flascons i les bales. La captura la va fer ajudat de soldats del tinent coronell 
Juan Bautista Morano.
El batle declarà davant l’algutzir Francesc Fanals que feia un mes, estant 
a Selva, li va donar clam el lloctinent Bartomeu Ferragut, Boda, demanant 
l’extracció de Jaume Alomar del qual es tenien notícies que era home de mala 
vida. Pocs dies després, el lloctinent Jaume Coll digué que en Lloaquim Gallur, 

2.  FERRÀ PONÇ, Damià. Campanet. A: Gran Enciclopèdia de Mallorca. Vol. 3. Palma: 
Promomallorca Edicions S.L., 1989. pàg. 27.
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habitador en el molí de Miquel Vicens, havia dit que n’Alomar amb companyia 
de Simó Morro i un altre home li havia robat en el seu molí d’aigua una 
quartera de blat. En Gallur digué que una filla seva havia vist dins la pastera 
de la casa de n’Alomar dues armes curtes de foc i una carrabina, amagades 
amb un poc de palla. Li havien dit que no digués res. Arrel de les denúncies, el 
lloctinent Jaume Coll va capturar Alomar, el dia 15, amb l’ajut del lloctinent 
Pere Martorell, Picó, i alguns soldats. També anaren a cercar Simó Morro, el 
capturaren a Selva, remetent-los a presons de Ciutat.
El fets havien consistit en què n’Alomar havia robat al moliner una caldera, 
una vela del molí i una quartera de farina. Bartomeu Lloaquim Gallur, estant en 
el molí, feia un mes, devers les 5 de la nit, va sentir tocar a la porta amb grans 
cops i es va posar en escolta, sentint Jaume Alomar que deia “moliner obriu, 
per la mort de Cristo!” al temps que esfondraven la porta i entrava n’Alomar 
dins el molí amb una carrabina a la mà. Li va dir si tenia pa, a la qual cosa li va 
respondre que no en tenia més que una unça. Alomar li va dir que la hi donàs. 
Mentrestant va veure que l’assaltant duia les antipares que solia dur n’Alomar, 
i recolzat al portal hi havia un altre home amb una carrabina, i es pensà que era 
en Simó Morro de Mancor. Alomar li reconegué una bossa que tenia en terra i 
li va prendre uns 20 sous de doblers i de dins una bosseta de pell aplegadissa li 
va prendre un real de dos i dos sacs amb mitja quartera de farina cada un. Ell va 
fer com si no els hagués conegut, per por, i els va dir “fadrins açò no és meu”. 
I li reconegué les sabates, perquè sabia que tenia unes sabates noves. Abans 
ja li havien robat unes sabates, cinc gallines i una caldera d’aram. No deixa 
de sorprendre que els assaltants, després d’esbucar la porta del molí a la mala 
hora de la nit, armats de carabines, el primer que demanin al regirat moliner 
és si té pa. El fet és indicatiu de quin era l’estat de coses que patia la població 
mallorquina la primavera de 1716.
Esperança Gallur, muller de Llorenç Ferragut i filla de Bartomeu Lloaquim 
Gallur, havia anat feia prop d’un mes a la casa de Jaume Alomar, moliner, per 
efecte de pastar, quan damunt una pastera va veure dues capes de burell i les 
va llevar per cendre i en obrir la pastera va veure dos arcabussos curts i una 
carrabina de pom, planxats de llautó amb els canons molt lluents. Va arribar 
n’Alomar i va dir que venia de dormir de dins la pallissa, i li va demanar com 
era que tenia els arcabussos i la carrabina. N’Alomar va dir que havia vengut 
de Son Vicenç de fer música i ballar, que havia fet flaons i n’havia posat dins 
la pastera (ARM. Arxiu de l’Audiència. AA. 947). 
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Els raptors
El rapte de donzelles amb finalitats matrimonials era una pràctica habitual a 
l’illa de Mallorca en certes situacions que no hi havia un consentiment dels 
pares o tutors de l’al·lota. El procediment consistia en què el pretenent entrava 
a la casa de la donzella, en tot moment acompanyat per un grup de testimonis, 
i, sovint davant els ulls dels seus pares, se l’enduia. En poc temps la raptada 
era retornada a casa seva “sencera de tots mals”. A vegades la història acabava 
en matrimoni, però sovint es produïa la denúncia davant la justícia dels fets 
amb el conseqüent bandejament, tant del raptor com dels testimonis, i la cosa 
podia acabar amb empresonament i penes com la condemna a galeres, el 
desterrament o la reclusió en un presidi. Trobam un exemple d’aquesta pràctica 
en els successos ocorreguts a Alcudieta, prop de Lloseta, l’any 1724.
El 30 d’octubre de 1724 Joana Maria Batle, donzella, de vint-i-cinc anys, 
Bartomeu Batle i Francina Socies, els seus pares; Antoni, Onofre i Magdalena 
Batle els seus germans, del lloc d’Alcudieta, sabent i atenent que Gabriel Coll, 
fill d’Antoni Coll, de la Bassa, del lloc de Biniamar,3 en mesos passats va fer 
aprehensió de Joana Maria Batle, donzella, amb companyia de Mateu Bonafè, 
Marcó; Antoni Reus, de Son Pere, de Biniamar; Lluc Sastre; Joan Morro, de 
Camarata i Joan Amengual, Tafona, de la vila de Selva, de la qual aprehensió 
va ser recuperada “entera de tots perills” i veient que per causa d’ella estaven 
tots ells fora de les seves cases, en greu dany de les seves persones i béns, i per 
tot això, volent seguir les passes i paraules de Jesucrist, lliuraren un instrument 
públic en el qual perdonaven Gabriel Coll, Mateu Bonafè, Antoni Reus, Lluc 
Sastre, Joan Morro i Joan Amengual (ARM. Notari Jaume Sastre. Protocol 
S-1377). En aquest rapte hi intervé la flor i la nata del jovent de Mancor i 
Biniamar, amb noms prou coneguts: Lluc Sastre, pot ser un fill d’Antoni 
Sastre, de Son Lluc vinculat per família als Martorell, Maga de Maçanella; 
Joan Morro és en el mateix cas, ja que Pere Morro, de Camarata era cunyat 
de Mateu Martorell, Maga, Joan Amengual, Tafona deu estar relacionat amb 
el lloctinent de Mancor del mateix nom, mort el setembre de 1719 per Guillem 
Martorell, Maga i Josep Alba d’en Nofre. El mateix raptor, Gabriel Coll, de 
la Bassa, és fill del propietari de la possessió de sa Bassa, que ocupà diversos 
càrrecs dins la universitat de Selva, entre altres el de batle reial.

3.  Antoni Coll, Bassa, de Biniamar, el 4 de setembre de 1718 arrendà per 6 anys i sis esplets 
la possessió de sa Bassa a Macià Morro de Lloseta, amb una ànnua mercè de 150 lliures i 20 
quarteres de blat, una somada d’oli bo i rebedor i 8 quarteres d’olives (ARM. Notari Antoni 
Caimari. Protocol 1376). L’any 1710 el batle de Selva era Antoni Coll, de la Bassa.
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L’assassinat del coll de Son Roselló
El 8 de febrer de 1706 en el coll de Son Rosselló, devora el camí de Mancor a 
Biniamar, prop de la partió de Son Odre, va ser assassinat d’una arcabussada i 
després apunyalat, Jordi Mateu, de Turixant, fill d’Arnau, del terme de Lluc i 
del lloc de Turixant. Sembla que per Mancor es digué que l’havia mort Salvador 
Rotger d’Alaró (FIOL, 2000, pàg. 229). Salvador Rotger, en tot cas, no va ser 
capturat fins quatre anys després, en el terme de Lluc. Es podria tractar del 
Salvador Roger desterrat a Barcelona el novembre de 1710. Gabriel Rotger, 
que potser sigui un germà de Salvador, havia estat desterrat abans, el gener de 
1709, a Gènova (PASCUAL, 2010, pàg.144-146).

En Jaume Just, de Caimari, el 1710, deia que per Mancor s’havia sentit a dir 
que qui havia mort en Jordi Mateu havia estat en “Salvador Rotger, fadrí, 
que ara és casat, fill d’en Salvador que és estat majoral de Maçanella, que 
quan el capturaren es digué molt que havia estat en dita mort”. (ARM. Arxiu 
de l’Audiència. AA. 947). Jaume Coll, Braga, menor, traginer de Biniamar, 
habitador de Caimari, trobà el punyal sollat de sang de l’assassí en el comellar 
de Son Rosselló, i llavors anaren a cercar-lo i l’atuparen. El missatge de Son 
Odre, Joan Just, de Caimari, que guardava porcs per allà va ser qui va trobar 
el mort. Anys després, el 1710, en Just contà els fets a Joan Alba, bracer de 
Mancor, i a Joan Martorell, també de Mancor, quan anaven camí de Calbet 
a Bunyola i trobaren en Just que anava a Ciutat. Devers s’Arboçar de Santa 
Maria els explicà que aquell dia va anar a tancar els porcs i va veure que en 
mancaven 6 o 7. Llavors va anar a cercar-los. Estava amb aquestes quan va 
sentir una arcabussada i crits. Aleshores va sentir una veu que deia «Llarg 
has fet!» i una altra que exclamava “Ja està fet! Ja no té remei! Acabem-lo de 
matar!”. En Just deia que els que mataren Jordi Mateu, de Turixant, eren dos o 
tres i que sentí una veu que deia “per amor de déu no em mateu!”.
També es va dir que el causant de la mort podia haver estat Pere Terrassa, Xerec, 
amb companyia de Gabriel Morro, els dos d’Inca. Ho pensaven pel natural poc 
de fiar d’aquests dos personatges i pel fet que se sabia que Gabriel Morro havia 
estat refugiat molt de temps a l’església de Lluc. Quan sortien a robar aquests 
dos darrers els solia acompanyar Bernat Terrassa. De fet, Bernat Terrassa va ser 
embarcat cap a Barcelona, condemnat a galeres, l’agost de 1710. (PASCUAL, 
2010, pàg. 145). Però deien que el que l’havia mort era Pere Terrassa, Xerec, delat 
d’altres assalts a vianants per testimonis que recordaven que els havia apuntat 
amb una carrabina i els havia pres els diners que portaven. En canvi el traginer 
de Maçanella Joan Patrau, va declarar que a ell qui l’havia assaltat era un altre 
personatge conegut com en Vigili. Una nit, que de Ciutat anava a Maçanella, a on 
estava per missatge, prop de Son Odre, devers les 5 de la nit, li varen sortir dos 
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homes d’un torrentó que davalla de Biniatzent, i el més petit i prim d’ells li va dir 
que baixàs del mul i que tragués els diners que portava. En sentir l’escomesa els 
va dir que no duia diners, sols duia oli del marquès Catllar. Un dels assaltants era 
en Joan Vigili. El va conèixer per la claror que feia la corda encesa que emprava 
per fumar. Passats tres dies, al mateix lloc mataren en Jordi Mateu, de Turixant. 
A Bartomeu Alorda, Ferreguet, de Mancor, també li robaren tot el que duia dins 
la bossa, mentre un bandoler l’apuntava al pit amb l’arcabús. Alorda li digué que 
per amor de déu li llevàs l’arcabús que tenia apuntant-lo, que no el matàs perquè 
“no l’havia agraviat en ninguna manera”. I el bandejat digué que tot seria un 
home més o manco en el món. Li robaren uns 27 sous.
La inquisició fiscal de la mort de Jordi Mateu, de Turixant, feta a partir del 6 
de maig de 1710, quatre anys després de l’assassinat, és confusa: per una part 
s’acusa de l’assassinat a Salvador Rotger d’Alaró, dient que per Mancor es diu 
que és ell qui ha mort Jordi Mateu. Sabem que a Rotger no se’l va capturar 
tot d’una, ja que els testimonis declararen que quan es va produir l’assassinat 
era fadrí i en el moment de la declaració era casat. Si Salvador Rotger fou 
capturat a les muntanyes de Lluc devers 1710, vol dir que va romandre uns 
quatre anys bandejat. Després va ser desterrat a Barcelona on potser es va 
incorporar a l’exèrcit austriacista. Però els testimonis que compareixen a 
la inquisició fiscal tracten de suggerir altres autories de l’assassinat, com si 
volguessin protegir Rotger defensant altres possibilitats, sense més fonament 
que suposicions sense proves fermes. Un cop més s’ensuma la complicitat 
difusa d’una comunitat pagesa marcada per l’enfrontament intern. N’hi ha que 
diuen que l’assassí podria ser Pere Terrassa, Xerec, o Joan Vigili, però ho diuen 
sense proves. En els interrogatoris es descriuen tres assalts més a la zona on 
mataren Jordi Mateu, sempre executats per dues o tres persones (ARM. Arxiu 
de l’Audiència. AA. 947). L’assassinat de Jordi Mateu, de Turixant, resta 
immers en l’ombra del dubte. Per una banda podria ser el resultat de l’acció de 
lladres de camí reial, com seria el cas si els assassins fossin els inquers Pere 
Terrassa, Xerec, i Gabriel Morro, o en Joan Vigili. En canvi la possibilitat que 
l’assassí fos l’alaroner Salvador Rotger, fill del majoral de Maçanella, ens du 
a altres tresqueres, i seríem davant un episodi més de la lluita sagnant que va 
embolicar les famílies Mateu, de Turixant; Martorell, Maga; Morro, Simó i 
Morro, Simonet, entre altres famílies de Mancor i Maçanella.

Robatori d’armes als conradors de Binissalem
El 27 de maig de 1712, l’algutzir Bartomeu Plomer amb companyia d’altres 
ministres de la justícia va comparèixer a l’hort de Son Sales de Marratxí, en 
saber que Antoni Amorós, Sicilià, Joan Estela, Gall, de Sineu i altres malfactors 
hi tenien escopetes i altres ormejos que havien robat.



II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE MANCOR DE LA VALL

- 150 -

En relació amb aquests fets, n’hi ha uns altres succeïts a Binissalem. Miquel 
Julià, Angelina, de Binissalem, declarà que una nit guardava el seu favar amb 
altres pagesos (la situació alimentària de la gent estava tan malmesa que no hi 
havia favar segur, ja que la població binissalemera sortia de nit a pellucar el 
que trobava. Els propietaris, en conseqüència, havien de romandre tota la nit 
vetlant els favars) i amb això 5 homes els assaltaren i els prengueren les armes. 
Aquella mateixa nit robaren les escopetes a Joan Francesc Gallur i a Miquel 
Moià, de Binissalem que guardaven els seus favars. Una colla de bandejats 
s’intentava proveir d’armes, en col·laboració amb dos homes de Mancor que 
se n’endugueren la seva part de l’armament aconseguit.

Rafel Barceló, Salat, forner i sedasser, natural de Porreres, habitador a la 
Ciutat de Mallorca de 18 anys en aquesta part, de 28 anys, explicà que el 
dia 22 va anar amb companyia d’Antoni Amorós, Sicilià, de Joan Estela, 
Gall, de Sineu i de Bernat Alou, Sedasser, a l’hort de Son Sales, unes 3 hores 
abans de sortir el sol. En la nit havien pres una ovella de la guarda de Son 
Sureda i la mataren en un camp. A l’hort de Son Sales trobaren en Francesc 
Martorell, Xorra, de Selva, que havien deixat la nit abans per estar malalt i 
havien acordat trobar-se allà. Berenaren de la freixura de l’ovella. Devers la 
una del dia digueren a Bernat Alou que anàs a la ciutat per dur-los la roba 
per mudar-se i darrera ell partí en Gall. Prop de les 2 de la tarda comparegué 
en Gall amb companyia d’una dona que vivia prop del forn del vidre a un 
lloc que es diu el Corralet i menjaren part de l’ovella. Després anaren a la 
garriga de Son Sales on entraren en conversa fins que arribà Bernat Alou 
amb la roba. L’horabaixa tornaren a l’hort de Son Sales i, amb companyia 
de l’hortolà i sa muller, menjaren més ovella, i cosa de mitja nit se n’anaren 
amb la dona a la garriga de Son Sales a on estigueren tota la nit. Va sentir a 
dir que Antoni Amorós, amb companyia de Francesc Martorell, Xorra, de 
Jaume Soldat Boqueta i de dos homes de Mancor, eren estats a les barraques 
de Binissalem, una nit que no recordava el dia, i havien pres 3 escopetes, 3 o 
4 arcabussos curts i un alfange, i que s’havien repartit les armes: una escopeta 
l’havien donat a un dels homes de Mancor i les altres dues les havien deixades 
a l’hort de Son Sales, mentre que els arcabussos se’ls havien repartit Francesc 
Xorra i Antoni Amorós, essent l’alfange per Joan Estela, Gall (ARM. Arxiu 
de l’Audiència. AA. 947). Els fets de Binissalem i Son Sales mostren com 
un grup de bandejats, probablement vinculats a la colla de Pere Marí Rei, 
integrant una colla en la qual hi eren presents bandejats de Ciutat i de les viles, 
s’intentaven proveir d’armes, en col·laboració amb dos homes de Mancor que 
podrien tenir relació amb els fets violents de Mancor i Maçanella.
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La mort del lloctinent Joan Amengual “Tafona”
El 24 de setembre de 1719 els bandejats Guillem Martorell, Maga, i Josep Alba, 
d’en Nofre, mataren de dues arcabussades el lloctinent de batle de Mancor, 
Joan Amengual, Tafona, (CAMPANER, 1881, pàg. 514). Era un diumenge a 
migdia i el lloctinent Joan Amengual, Tafona, el comissari Joan Pont, Boda; 
Jordi Palou; Jaume Martorell, de l’Era; Onofre Alba i mestre Comes, ferrer 
d’Inca, es trobaven bevent a la casa de la vídua Caterina Morro. Amengual i 
Pont se separaren del grup i “rallaven en secret”. Aleshores entrà a la casa el 
bandejat Guillem Martorell, Maga. Onofre Alba no el deixà passar i li digué 
que se n’anàs en bona hora, mentre l’empentejava cap al carrer, però Josep 
Alba, fill de l’esmentat Onofre, digué a son pare que ell no deixaria Guillem 
Martorell, i els dos se n’anaren. Quan tornaren Amengual i Pont demanaren 
què havia passat i els digueren que els dos bandejats volien entrar i no ho 
havien consentit per tal de deixar-los bé a ells dos, lloctinent i comissari. Joan 
Pont, Boda, digué que els bandejats el cercaven a ell i tragué una pistola que 
amartellà, mentre Joan Amengual, Tafona, en tragué una altra. Aguaitaren al 
carrer i ja no veieren els bandejats. Amengual i Pont partiren escapats dient que 
anaven a cercar les carabines per perseguir els bandejats. Un prevere, germà de 
Guillem Martorell, Maga, cridà els bandejats i els digué que se n’anassin. La 
vídua de Joan Amengual declarà que el seu espòs entrà a la casa per agafar la 
carrabina musclera i sortir al darrera dels fugitius.
Al lloctinent Amengual i al comissari Pont se’ls afegí el lloctinent Antoni 
Cirerol, de l’Era, i anaren els tres cap el clos de Can Caputxo. Entraren dins 
la casa de Gabriel Bennàsser, Caputxo, de Campanet, on hi havia Llorenç 
Morro; Mateu Pou, Mangola; Felip Martorell, cunyat de Joan Amengual, 
Tafona i Bartomeu Mangola, i digueren a Llorenç Morro que anàs a cercar 
son pare, el lloctinent Pere Joan Morro, i que vengués amb les armes. Del que 
es va esdevenir després, els testimonis culparen Pont i Cirerol, dient que si 
haguessin estat al costat de Joan Amengual no tan sols no l’haguessin mort, 
sinó que haurien capturat els bandejats. Amengual, confiant que els altres el 
seguien, va saltar de dins el clos de Can Caputxo per a perseguir els bandejats, 
però Pont i Cirerol, veient la situació compromesa, romangueren darrera la 
paret del corral, cobrint-se el cos amb la paret i “mirant-se la facècia”. Altres 
testimonis diuen que “escaparen per dins la casa d’en Caputxo”.
Amengual, mentrestant, va demanar a Gabriel Bibiloni, un jove que mirava 
com altres joves jugaven “a la bolla” en el camp del Colomer, si havia vist els 
dos bandejats. Bibiloni li digué que no els havia vist. Però aleshores veieren 
que Josep Alba venia “de la volta del cantó de Can Juanyo”, amb una carabina 
de pom a la mà. Els dos bandejats venien pel camí d’Inca i pujaven cap el camp 
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del Colomer. Amengual, que es trobava en un lloc dit el clos de Rafel Morro, 
es posà darrera una roca, pegà una rastellada i la seva carrabina no prengué, 
després carregà l’arma amb polvorí nou i tornà pegar una altra rastellada que 
tampoc no prengué. Els fugitius cridaren al lloctinent Amengual: “surt, traïdor, 
lladre!”. Llavors Amengual sortí de darrera la roca que l’abrigava i s’acostà 
cap els bandejats. Guillem Martorell, Maga, que era a onze passes, dins el 
Colomer, amb una carabina de pom li tirà i el tocà. Però Amengual encara 
tingué esma d’aixecar-se i fou aleshores quan Josep Alba, des de dotze passes 
li disparà i també el ferí, caient a terra i restant “ajagut de sobines”. Amengual 
anava vestit amb un gipó blanc, una peça de color negre, una barretina blanca, 
calçons de llista i calces negres d’estam, camisa i calçons de lli de brinet i duia 
unes sabates morisques negres.
Boda i Cirerol no “cridaren el rei”, sols en Boda pegà rastellada i la pistola 
no prengué, apuntant des de darrera la paret. Mateu Pou, Mangola, agafà la 
carrabina del mort i partí al darrera d’Alba i Martorell. Antoni Martorell, Blai, 
també els perseguí i els disparà la seva arma. Els dos bandejats fugiren cap 
a Maçanella mentre els perseguidors els tiraven, però pogueren arribar a la 
garriga de sa Pedrissa de Maçanella on ja no els pogueren encalçar. Llorenç 
Morro va demanar al comissari Boda i a Antoni Martorell, Blai, davant Jaume 
Amengual i Bernadí Coc, que tornassin a la garriga i mirarien entre tots si els 
descobrien, però els lloctinents respongueren que no hi anaven, que hi anàs 
ell si volia. Llorenç Morro va sentir a dir que quan Joan Amengual perseguia 
els bandejats, hi anava darrera Pere Alba, germà de Josep, amb una carrabina 
donant ànims als bandejats i dient-los «Tocau valents hòmens!» (ARM. Arxiu 
de l’Audiència. AA. 948 i FIOL, 2000, pàg. 229-230).
Joan Amengual,Tafona, era propietari de terres a la Devesa i Conia, entre altres 
llocs. La seva vídua, Caterina Martorell, perdonà els agressors: el 19 de juny 
de 1720, perdonà Josep Alba i el 24 de gener de 1721 perdonà, mitjançant un 
acte notarial, Guillem Martorell, Maga (FIOL, 2000, pàg. 235). El 8 d’abril de 
1720 Joan Soler arrendà a la Reial Cúria Criminal les cases i el clos propietat 
d’Onofre Alba, Xesc, de Mancor, per 5 anys i el clos dit lo Colomer de prop de 
3 quarterades propi de Jordi Palou, Juanyo, de Mancor, per un any i esplet, per 
dues pagues de 12 lliures cada una, però els diners eren de Pere Mateu Nadal de 
Biniarroi i per això li cedí els seus drets (ARM. Notari Marc Rosselló. Protocol 
R-471). Hi va haver altres mancorins de cognom Alba afectats per aquelles 
convulsions: el 27 de juliol de 1722, Josep Alba, fill de Josep i d’Esperança 
Vicens, del lloc de Mancor, per estar a punt de partir del Regne de Mallorca, va 
fer un testament en el qual donava a les seves filles la meitat del que valdrien 
els seus béns en el moment de la seva mort, a la seva esposa, Caterina Moranta, 
li donava la meitat de les rendes, però feia hereu el seu fill Josep Alba, absent 
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del regne, i si aquest o els seus fills legítims no tornaven, l’herència passava a la 
seva filla Esperança, amb obligació de donar la meitat del seu valor a Francina, 
l’altra filla (ARM. Notari Pere Antoni Amer. Protocol A–813). L’any 1774 
en un expedient sobre herència, Llorenç Martorell, Blai, testificà que Onofre 
i Josep Alba, germans, sortiren del Regne de Mallorca feia quaranta-cinc o 
quaranta-vuit anys i que havia sentit a dir que feia uns vint anys que havien 
mort. Un altre testimoni, Joan Martí, Morrell, digué que Onofre formà part 
del Regiment d’Astúries i que l’any 1732, servint en el Regiment de Cuenca i 
estant a Orà, va veure n’Onofre servint a l’esmentat regiment. Quan ell es va 
retirar, l’any 1740, va sentir a dir que n’Onofre havia mort i que en Josep també 
havia mort a Ceuta (FIOL, 2000, pàg. 241).
En l’enfrontament violent entre famílies pageses de Mancor destriam a un 
cantó la família Maga de Maçanella, amb Mateu Martorell, Maga, casat amb 
Magdalena Sastre, de Son Lluc, cunyat d’Antoni Sastre, de Son Lluc i de Pere 
Morro, de Camarata. A l’altre bàndol hi havia els Mateu, de Turixant i de 
Comafreda i altres persones, com Mateu Morro, gendre de Jaume Coll, de 
Camarata, o Joan Morro, Simó, amb una filla, Joana Anna Morro, casada 
amb Miquel Mateu, de Comafreda. Pere Morro, Simonet, estava casat amb 
Coloma Mateu, i el seu cunyat era Gabriel Rotger. Els Mateu de Turixant i 
Comafreda eren arrendadors de les propietats de Magdalena Fuster, vídua i 
curadora testamentària de Guillem Abrí Descatlar, senyor de la Bossa d’Or. 
Dins el garbuix de famílies es fa difícil descobrir les alineacions i les causes 
de l’enfrontament, però és possible que la lluita estàs vinculada a conflictes 
familiars i de veïnatge per la propietat de la terra o per l’ús de les terres 
comunals. A poca distància del Clot d’Almadrà i de s’Estorell, no és descartable 
l’existència d’alguna vinculació de l’esclat fratricida de Mancor i Maçanella 
amb el no menor esclafit de sang esdevingut a Alaró en aquells mateixos anys. 
De fet, l’octubre de 1722, els mancorins Simó Morro, Simonet, Jordi Palou i 
Gabriel Coc, foren fiadors dels béns segrestats del lloctinent d’Inca, Pere Gual, 
del Puig, que havia salvat Mateu Reus, Rotget, de ser capturat en un parany 
que li posaren les autoritats a les cases del Rafal Garcés.

La represa del bandolerisme a Selva i Mancor
Selva seguí essent, després de la Guerra de Successió, un nucli cabdal del 
bandolerisme popular mallorquí en les seves diverses variants. I dins aquest 
territori hi destaca el poble de Mancor. Per un cantó les vies de comunicació 
que passaven pel municipi eren insegures, ja que hi tenien el cau diverses colles 
d’assaltadors de camins (hem esmentat Pere Terrassa, Xerec; Bernat Terrassa; 
Gabriel Morro i Joan Vigili, així com la colla d’Antoni Amorós, Sicilià; 
Francesc Martorell, Xorra; Joan Estela, Gall; Jaume Soldat Boqueta; Bernat 
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Alou, Sedasser i Rafel Barceló, Salat, vinculada a la colla de Pere Marí, Rei, de 
la qual ens consten per altres documents els noms de Pere Colom; Pere Vallès; 
Antoni Ferragut Montserrada i Francesc Muntaner, Xescot. Per un altre cantó, 
les tensions dins les comunitats pageses de Mancor, Maçanella, Biniamar i 
Selva no s’havien apagat i a principis del segle XVIII, a cavall de la Guerra de 
Successió, reprengueren amb força, amb epicentre a Mancor i amb fets com 
l’assassinat de Jordi Mateu, de Turixant; de Joan Morro, Simó; del lloctinent 
Joan Amengual, Tafona o dels cosins Antoni i Andreu Vallori, a més de les 
execucions de Pere Joan Sampol i de Pere Morro, Maria. Coneixem també 
l’activitat delictiva del selvatgí Bernadí Mateu, Selva. La mort, el desembre de 
1738, de l’honor Mateu Martorell, Maga, refugiat a l’església de Selva, sembla 
que clou tota una època de violència.
És en aquest moment, de represa del bandolerisme, quan apareix, amb una 
presència molt viva en la memòria popular, l’estela mítica de l’alaroner Mateu 
Reus, Rotget. Aleshores, el redol format per Alaró, Lloseta, Biniamar, Mancor, 
Selva, Búger i Campanet, gravitant una mica sobre Inca i arribant a les muntanyes 
d’Escorca, i potser fins Pollença, era l’indret de l’illa on el bandolerisme prenia 
majors dimensions, amb detalls que recorden la sanguinària “guerra privada” 
del segle anterior. No sabem fins a quina mesura això tenia res a veure amb els 
episodis del passat, ni coneixem amb precisió les causes que mantenien viva la 
violència com un fet habitual en la vida de les persones. Sí que sembla evident 
que la militarització de la societat mallorquina instituïda pel règim borbònic 
i les dures condicions de vida patides per la majoria de la població, assolada 
adesiara per fams i caresties, són fets que varen tenir una influència cabdal en 
l’aparició de noves fornades d’homes fugitius. 
 La documentació notarial posa de manifest un enfrontament dins el mateix grup 
pagès extremadament violent. El mes de desembre de 1718, Mateu Morro, fill 
de Pere, de Selva, disparà contra Antoni Sastre, de Son Lluc i Pere Morro, de 
Camarata unes arcabussades que sembla que no els provocaren danys. El 10 
d’agost de 1720, Antoni Sastre i Pere Morro signaren un document notarial pel 
qual, atenent que Mateu Morro es trobava bandejat fora de la seva casa, amb 
grans danys per a la seva persona, béns i familiars, el perdonaven i alliberaven 
a tots els efectes de l’acusació que contra ell havien instruït (ARM. Notari Pere 
Francesc Amer. Protocol A-818).
El 26 de març de 1721, Pere Morro, de Camarata, i Lluc Sastre, de Son Lluc, 
fill d’Antoni, tornaren signar un acte de perdó davant el notari Pere Francesc 
Amer, alliberant Mateu Morro de culpa i suplicant de bell nou al comandant 
general i als ministres de l’Audiència que l’alliberassin de qualsevol pena 
(ARM. Notari Pere Francesc Amer. Protocol A-818). També va lliurar un acte 
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de perdó a Mateu Morro, el 27 de març de 1721, el selvatgí Gabriel Pons, 
Carabina, aleshores resident a Ciutat de Mallorca (ARM. Notari Pere Francesc 
Amer. Protocol A-818).

El refugi en sagrat
El refugi en sagrat consistia en què els fugitius es refugiaven en un temple i 
allà s’acollien a la immunitat eclesiàstica. La seva estada podia durar anys, a 
l’espera d’un perdó o un pacte amb les autoritats. Si les autoritats eclesiàstiques 
ho autoritzaven el bandejat podia ser extret del seu refugi, però a condició de la 
seva reintegració un cop haguessin finalitzat les diligències escaients. Per això 
els preveres que tenien cura dels temples on hi havia bandejats no els deixaven 
extreure si no era després de redactar i signar una acta notarial que establia 
els termes de l’extracció. Aquestes actes són una font informativa de primera 
importància per a l’estudi del bandolerisme del vuit-cents.
El comandant general Juan de Acuña y Bejarano, marquès de Casafuerte, havia 
promès l’indult als bandejats que no tenguessin instància de part i Mateu Morro 
es trobava refugiat a l’església parroquial de Selva. El rector de Selva, Francesc 
Mateu, a instància de Gabriel Sabater, procurador fiscal de l’Audiència, va 
permetre el 23 de març de 1720 que el refugiat fes declaració, però a condició 
que no perdés la immunitat de què gaudien les persones refugiades i que el 
procurador fiscal s’obligàs a tornar-lo a sagrat, assegurant tots els seus drets, 
gràcies i prerrogatives. El 6 d’agost de 1720 hi hagué un nou requeriment a 
Mateu Morro per a què comparegués davant el procurador fiscal per testimoni 
de veritat i un altre cop el rector Francesc Mateu exigí la conservació de la 
immunitat (ARM. Notari Pere Francesc Amer. Protocol A-818).
El 5 d’octubre de 1721, devers les 3 de la tarda, el reverend Bernadí Domingo, 
vicari de l’església parroquial de Selva, requerí el notari Pere Francesc Amer 
per a què aixecàs acta que Gabriel Domingo, lloctinent del batle de Selva, havia 
capturat en el sagrat de dita església Arnau Castell, del lloc de Mancor, per dur-
lo a les presons reials de Selva. Com que Castell volia gaudir de la immunitat 
de l’església, Domingo manifestà que ho tenia per notificat i que no era el seu 
ànim violentar el sagrat de l’església sinó que actuava en virtut d’una ordre del 
vicari general que donava permís als batles, lloctinents i ministres de la justícia 
per a capturar i prendre tots els refugiats a les esglésies (FIOL, 2000, pàg. 232-
233 i ARM. Notari Pere Francesc Amer. Protocol A-818). La immunitat degué 
funcionar, perquè a finals de 1724, tres anys després, Arnau Castell seguia 
reclòs dins l’església de Selva. El 12 de setembre de 1724 el rector Josep Font, 
amb companyia de Pere Antoni Ferrer, nunci de la cúria, va tornar fer fer una 
acta on en virtut de l’ordre del vicari general es donava permís a l’honor Pere 
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Antoni Amer, del Castell, batle de Selva, per extreure del sagrat Arnau Castell 
i Guillem Rotger, de Selva, per dur-los a lloc on se’ls pogués jutjar. Els dos 
bandejats volien gaudir de la immunitat en sagrat amb nul·litat de qualsevol 
procediment contra ells. El batle, tot i això, els dugué a la presó de Selva. 
Però ja eren els temps del bisbe Juan Fernández Zapata, enfebrat borbònic i 
antimallorquí (ARM. Notari Per Francesc Amer. Protocol A-818).

L’enfrontament dins la comunitat pagesa: un corc que no cessa
El corc que consumia Selva i Mancor no cessava. En la nit entre el 14 i el 15 
d’agost de l’any 1719, dos mesos després que Casafuerte publicàs el seu indult, 
assassinaren Joan Morro, Simó, del lloc de Mancor, “el qual estava al Pujol ab 
la sua família i sa muller que jeia ab ell al punt que assentí l’arcabussada com 
s’aixecà i trobà lo dit son marit en cos de camisa i calçons de lli encès al qual 
apagà ab aigua y fonc mort d’una ferida de bala que tingué prop de la mamella 
esquerra”, segons descriu el reverend Llorenç Coc a les seves “Adnotaciones” 
(FIOL, 2000, pàg. 229).
La sang corria sense aturall: el 23 de maig de 1720 foren assassinats a 
carabinades els cosins Andreu Vallori, fill d’Antoni, i Andreu Vallori, fill 
d’Andreu, prop dels Aspres d’en Terrassa i enterrats en el vas de Santa Tecla 
de Biniamar (FIOL, 2000, pàg. 231). El Noticiari de Llorenç Coc, de Son Simó, 
beneficiat a l’església parroquial de Selva, que va del 12 de febrer de 1710 al 
24 d’abril de 1735, aporta notícies com aquestes: “Als 23 d’agost de 1720 que 
fonch divendres, penjaren Pera Juan Sampol, de Miquel, del lloch de Mancor 
y Pera Morro, Maria, del lloch de Biniamar. Aportaren el cap de dit Sampol 
a la porta de Sant Antoni y el cap de dit Morro, “Maria” a la porta de Jesús”.4

El febrer de 1722 Joana Anna Morro, filla de Simó Morro de Mancor i esposa de 
Miquel Mateu, de Comafreda, d’Escorca nomenava procurador davant el notari 
Pere Francesc Amer (ARM. Notari Pere Francesc Amer. Protocol A-818).
En un document notarial del 27 de juliol de 1724, Bartomeu, Andreu i Miquel 
Mateu de Mancor, del terme de Selva, sabent que Jordi Morro, fill de Jaume, 
també de Mancor, havia tirat una arcabussada a Bartomeu Mateu “de la qual 
romangué nafrat en una cama, de la qual nafra o ferida estic sa i bo de que 
fas gràcies a Déu nostre senyor Jesucrist” i “considerant que nostre senyor 
Jesucrist no tan solament perdonà als que el crucificaren, sinó que encara 
suplicà al pare celestial que els perdonàs a causa que no sabien el que feien, 
nosaltres per ço seguint els seus passos i paraules amb el present acte i de la 

4.  ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Història de Biniamar. Selva: Ajuntament de Selva, 
2000. pàg. 150.
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millor manera que podem a vos Jordi Morro, encara que absent, de la dita 
arcabussada i de totes malícies, odis, rancors i males voluntats per nosaltres 
contra de vos, llevam amb la present acta qualsevol instància per nosaltres 
contra de vos i dels vostres béns per ocasió de les coses predites fins avui feta 
aquella i totes i qualssevol inquisicions fiscals i processos contra de vos fets, 
amb el present instrument llevam, cassam, revocam i anul·lam i per no fets 
volem que sien tinguts, suplicant humilment amb la present acta l’il·lustríssim 
senyor lloctinent i capità general del present Regne de Mallorca i a la Reial 
Audiència que es digni alliberar-vos i absoldre de la predita arcabussada en 
virtut de la present acta així com nosaltres amb la present vos perdonam i 
alliberam”. Jordi Morro havia tirat l’arcabussada el 13 de febrer i “esto fonc 
per falta de consideració i poc saber i no per malícia per constar que los dits 
Bartomeu Mateu i Jordi Morro se tenien gran voluntat”. En conseqüència, 
signaren l’acte de perdó a Mancor, i foren testimonis Pere Vicenç Pou, Antoni 
Llabrés i Jaume Martorell, amb la intermediació d’Antoni Reus i el prevere 
Antoni Garau de Lluc (ARM. Notari Jaume Sastre. Protocol S-1377).
El 20 de juliol de 1725, Joan Morro, fill de Joan, ja difunt, i de Francina 
Rosselló, es trobava detingut a les presons reials de Ciutat de Mallorca i va ser 
extret d’elles per nomenar com a procuradors la seva mare, Francina Rosselló, 
i Antoni Castell (ARM. Notari Bernat Estada, Protocol 4629).
El 9 de gener de 1726, Jaume Coll, de Camarata, natural de Selva, que estava 
detingut en les càrcers reials de la Ciutat de Palma, va ser extret de les mateixes 
amb llicència del clavari Antoni Moragues, i arrendà per sis anys i sis esplets 
a Antoni Rubí, natural i habitador de Selva, unes cases, tafona i clos davant 
les dites cases més la propietat coneguda per les Comes damunt el camí de 
Caimari, de prop de 10 quarterades, i Son Romaní d’una quarterada, a Selva. 
L’arrendament anual era de 60 lliures pagadores en dues iguals pagues (ARM. 
Notari Jaume Sastre. Protocol S-1377).
El 21 de desembre de 1721 Mateu Martorell, Maga, amb la possessió segrestada 
per la Cúria de la Reial Audiència i format concurs de creditors, davant la 
impossibilitat de conrar-la ell mateix, arrendà la possessió al seu cunyat Pere 
Morro, de Camarata (FIOL, 2000, pàg. 229). L’honor Mateu Martorell, Maga, 
de Maçanella, morí refugiat a la torre de l’església parroquial de Selva el 5 
de desembre de 1738 i va ser enterrat en el vas dels Albertins de la parròquia 
de Selva (FIOL, 2000, pàg. 233 i ADM. Llibre de morts de Selva). Era fill de 
Mateu i de Magdalena Sastre, del lloc de Maçanella. Va fer testament a través 
del notari Jaume Sastre. El 20 de gener de 1722 morí a Maçanella son pare, 
Mateu Martorell, Maga, que havia elegit com a marmessors el seu germà el 
sacerdot Pere Antoni Martorell, el seu cunyat Antoni Sastre, Lluc, i el seu fill 
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Mateu Martorell Sastre (ADM. Llibre de morts de Selva).
El 9 d’octubre de 1723 Mateu Muntaner, de l’Hort, de Selva, que es trobava 
detingut a la presó reial de Ciutat de Mallorca, en va ser extret amb llicència 
del regent de la cancelleria i va constituir procuradoria a favor de la seva 
esposa Antonina Gallur, per a què pogués rebre l’hort d’en Cabreró, a Selva, 
que ell tenia conduït, i tots els estims que a l’ingrés del dit arrendament li 
fossin lliurats (ARM. Notari Antoni Caimari. Protocol 3674).

Conclusió
L’enfrontament violent de Mancor, Biniamar i Selva, no té vinculació amb 
lluites de bàndols externs a la comunitat pagesa, però pel seu enconament 
expressa tensions en el si del grup pagès propietari, ara per ara inexplicades en 
les seves motivacions darreres, que es remunten enrere, ja que quan analitzam 
les violències de finals del segle XVII hi trobam els mateixos cognoms i llocs. 
Els fets es poden relacionar amb l’expansió territorial de la pagesia propietària, 
amb disputes sobre partions i drets sobre les propietats comunals, en un moment 
d’intensificació progressiva de la producció agrària. 

Mancor va ser, després de la Guerra de Successió, un nucli del bandolerisme 
popular mallorquí en les seves diverses variants. Les vies de comunicació que 
passaven prop del municipi eren insegures i hi actuaven colles d’assaltadors 
de camins. Per un altre cantó, les tensions dins la comunitat pagesa de Mancor, 
Maçanella, Biniamar i Selva a principis del segle XVIII reprengueren amb 
força. Al seu costat hi detectam la presència d’un ampli grup de bandejats 
provocats per fets violents, robatoris i raptes, o per qualsevol fet dissortat, 
sense perdre de vista els perseguits per empenyoraments i deutes amb el fisc. 
Cada moment de la història comporta formes de bandolerisme diferents i cada 
bandoler té la seva pròpia història. La major part dels bandejats tenien entre 
ells un sol punt en comú: la desgràcia inicial que els havia abocat fora de la llei 
(PAPADACCI, 1987, pàg. 114).

No sabem fins a quina mesura això tenia a veure amb episodis del passat, 
ni coneixem bé les causes d’aquests fets violents, però és evident que la 
militarització de la societat instituïda pel règim borbònic i les dures condicions 
de vida de la majoria de la població, foren fets que varen tenir una influència 
cabdal en l’existència d’aquests estols de persones fugitives que integraren la 
multitud de bandejats mallorquins de la Mallorca borbònica.



- 159 -

EL BANDOLERISME POPULAR A MANCOR (1688-1738)

Bibliografia 
AlomAr, Antoni Ignasi. Mallorca 1715. L’ocupació francoespanyola i el règim 
militarista borbònic. Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2015 (“Panorama de 
les Illes Balears”, 21).

BernAt, Margalida i SerrA, Jaume. Fas memòria. El noticiari de Rafel Sancho, 
mercader (1628-1686). Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2006 (“L’Espill”, 11).

CAmpAner, Àlvar. Cronicón Mayoricense. Palma: Establecimiento Tipogràfico 
de Juan Colomar y Salas, Editor, 1881.

Fiol mAteu, Gabriel. Mancor, Massanella, Biniamar, Biniatzent. Notícies 
històriques (1601-1800). Mancor de la Vall: Ajuntament de Mancor de la 
Vall, 2000.

le Senne, Aina. Canamunt i Canavall. Palma: Editorial Moll, 1981 (“Els 
treballs i els dies”, 19).

PAPADACCI, Elie. Les bandits corses et leurs legendes. París: Editions 
Albatros, 1987.

pASCuAl rAmoS, Eduardo. “Deportaciones y condenas a galeras en el reino de 
Mallorca durante la Guerra de Sucesión”. BSAL 66 (2010), 139-156.

plAnAS roSSelló, Antoni. “Los delitos contra el matrimonio y la moral sexual 
en el Derecho histórico de Mallorca”. BSAL 56 (2000), 45-64.

roSSelló VAquer, Ramon. Història de Biniamar. Selva: Ajuntament de 
Selva, 2000.

— I beneïren los aires. Noticiari de Bartomeu Ferragut sobre la Ciutat i Part 
Forana de Mallorca. 1747-1771. Palma: Lleonard Muntaner, Editor, 2001 
(«L’Espill», 5), p. 21.

— Morts, desgràcies i maldats a Mallorca. Vol. I. Campos: Edicions Roig i 
Montserrat, 2006.

SerrA BArCeló, Jaume. “Delinqüència a Mallorca en el segle XVII (1613-
1619)”. BSAL 43 (1987), 105-146.

— “El bandolerisme mallorquí del Barroc: alguns punts de partida”. BSAL 47 
(1994), 219-252.

— Els bandolers a Mallorca (s. XVI-XVII). Palma: El Tall, 1997 (Conèixer 
Mallorca, 2).





- 161 -

DONES I COMPROMÍS POLÍTIC MUNICIPALISTA A MANCOR DE LA VALL (1979-2015) 

Dones i compromís polític municipalista  
a Mancor de la Vall (1979-2015)
 
Clara Fontanet
Antoni Trobat

L’entrada massiva de dones als llocs de responsabilitat del món fins llavors 
reservat als homes suposaria la reconversió, la humanització d’aquest món.

Maria-Mercè Marçal (1952-1998), poeta, activista política i feminista

Introducció
En aquesta recerca ens  hem proposat posar de manifest el rol que les dones han 
jugat en la implicació política municipalista a Mancor de la Vall de 1979 a 2015. 
Així, com a mètode de feina, s’ha passat un qüestionari a 45 de les 52 dones que 
han participat a llistes municipals tant de signe progressista (Grup Independent 
Progressista, Mancorins Independents, PSOE, Mancorins pel Canvi, PSM-En-
tesa Nacionalista, PSM-IniciativaVerds, Més per Mancor) com conservadora/li-
beral/centrista (UCD, AP-PDP, PP, Unió Mallorquina) a les eleccions municipals 
de 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015.
El criteri a l’hora de marcar la cronologia estudiada ha estat tot el període de 
democràcia formal des del postfranquisme fins a la legislatura anterior a la 
vigent ara mateix. Pel que fa a les qüestions que hem plantejat hem pretès fer 
feina en base a la tipologia de treball en història oral que han desenvolupat du-
rant dècades acadèmiques 
feministes  especialitzades 
en història oral i història de 
les dones com l’espanyola 
Pilar Folguera1 o la britàni-
ca Mary Beard.
Dèiem que havíem passat 
el qüestionari a 45 de les 
52 dones que han anat a 
llistes de 1979 a 2015. Per 
què? Idò perquè del total 

1.  Folguera, Pilar. ¿Cómo se hace Historia Oral?. Eudema Universidad (Madrid), 1993. 

Imatge de la candidatura del PSM-Entesa Nacionalista de l’any 1999
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de 52 dones que han participat a candida-
tures cal restar-ne set. 6 d’elles no han po-
gut ser localitzades per ser de fora poble 
(la cap de llista del Partit del Treball de les 
Illes –PTI-2 el 1979, l’única dona a la llista 
d’Aliança Popular-Partit Demòcrata Popu-
lar -AP-PDP- el 19833 i les quatre dones a 
la llista d’Unió de Centre Balear –UCB- de 
1999)4 - i una, Karin Francesca Giri (que 
anava de suplent a la llista del PSM el 
1999), és morta. Per tant és bo deixar cons-
tància que  18 dones no han pogut/volgut 
col·laborar amb aquesta comunicació tot i 
rebre el qüestionari amb un mes i mig d’an-
telació per contestar.
No hi ha hagut, històricament, tradició de participació femenina en la políti-
ca municipal de Mancor de la Vall. L’excepció única i rellevant és la mestra  
d’escola Margalida Sintes Carbó que destacà com a activista per aconseguir la 
independència de Mancor respecte a Selva el 1925 i fou regidora de l’Ajun-
tament de Mancor al segon consistori de la història independent de la vila, 
constituït el 26 de febrer de 1930 amb Bartomeu Reus Fontanet de batlle, que 
durà prop d’un any, fins a la proclamació de la II República5.

2. Maria Ángeles León Cánovas, cap de llista a Mancor del Partit del Treball  de les Illes –PTI, 
una petita formació d’esquerra revolucionària d’àmbit estatal i d’orientació maoista- a les prime-
res municipals de 1979 era, com tots els membres de la llista i segons les fonts que hem pogut 
consultar – els dirigents del PTI de l’època Miquel Tugores i Rafel Borràs, l’historiador Sebastià 
Serra o el periodista Miquel Payeras- algú de la Península sense cap relació amb Mancor ni amb 
Mallorca. Aquesta candidatura va treure 1 vot. Era, per tant, en l’argot polític espanyol,  una 
candidatura “cunera” –o sigui una candidatura formada per persones d’un altre districte electoral 
que se presenta per algun tipus d’interès; en aquest cas, segurament perquè com més llistes es 
presentaven a municipis més possibilitats hi havia de beneficis administratius pel partit central–.

3. Marta Prats Llinàs no ha pogut ser localitzada.

4. La Unió de Centre Balear –UCB- fou un partit de dreta gonella, anticatalanista i antimallor-
quí que va tenir una vida efímera a finals dels anys noranta. Les quatre dones que es presen-
taren no tenien relació amb Mancor de la Vall i no han pogut ser localitzades. La candidatura 
d’Unió de Centre Balear a  Mancor a les municipals de 1999 va obtenir 2 vots.

5. També és honest tenir present que el 7 de febrer de 1971, durant el franquisme, al consis-
tori amb Joan Moranta Mateu de batlle, fou elegida regidora, pel terç corporatiu, Francisca 
Pericás Amengual.

Imatge de la candidatura del Partit Popular de 
l’any 1995
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Més enllà de l’anècdota de la candi-
datura del PTI el 1979, encapçalada 
per una dona, que només va rebre un 
sol vot, l'única dona que ha estat cap 
de llista ha estat Maria Teresa Pou 
Navarro, amb la llista “Mancorins 
pel Canvi” –coalició del PSM, el 
PSIB-PSOE i Els Verds-, el 2007. 
Mai hi ha hagut una batllesa a Man-
cor. Tanmateix ha estat habitual la 
presència de dones en llocs de sorti-
da i,  des de finals dels anys noranta, 
el sistema anomenat “cremallera”.
No pot obviar-se, però que fins a les 
municipals de 1995 les dones foren 
testimonials a les candidatures muni-
cipals mancorines. El 1979 –amb tres llistes, UCD, Grup Independent Progres-
sista i PTI- i el 1983 –amb dues llistes, UM i AP-PDP- només hi hagué una sola 
dona candidata. El 1987 cap de les dues llistes –UM i PSOE- que es presenta-
ven portava dones. El 1991 a la candidatura única “Mancorins Independents” 
només n’hi havia dues. Els partits progressistes, tradicionalment garants de la 
bandera feminista, durant molts anys no donaren especialment exemple.

Imatge de la candidatura de Mancorins pel Canvi de 
l’any 2007

Imatges de les candidatures de les eleccions locals de l’any 1979
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L’anàlisi del qüestionari
Com es pot veure, la meitat de les dones que han participat a candidatures 
tenen estudis universitaris,  un terç el batxillerat i una mica manco del 20% 
estudis primaris. Tot i que amb el pas del temps cada pic hi ha hagut persones 
amb més formació acadèmica val a dir que la diversitat de perfi ls formatius ha 
estat una constant.

A les preguntes sobre com i per què s’interessaren pel món associatiu i el com-
promís col·lectiu es visualitza un teixit associatiu relativament poc musculat. 
Sobretot al voltant de l’esplai, algunes iniciatives de cultura popular i grups in-
formals d’excursionisme i dones. Amb poc pes de l’església i de formulacions 
associatives que tenen tradició a altres indrets de la Part Forana.
La qüestió de per què decideixen implicar-se a les llistes electorals dóna pis-
tes interessants. Sovint, en la majoria de respostes, hi ha interessos concrets en 
questions locals que les entrevistades creuen que poden millorar des del muni-
cipalisme. En el cas de les dones de llistes progressistes hom hi troba una parti-
cular vocació politicoideològica (“feia massa anys que governava la dreta”, “el 
compromís amb les polítiques d’esquerres”, “volia que hi hagués un canvi”, etc.)
Pel que fa a l’autodefi nició ideològica és rellevant veure com les dones que 
han participat de llistes progressistes, moltes d’elles de tipologia unitària però 
hegemonitzades pel mallorquinisme d’esquerra des de la segona meitat dels 
anys noranta, a l’hora de de defi nir-se prefereixen les etiquetes de l’eix so-
cial (“socialdemòcrata“ o “d’esquerra alternativa“, pràcticament empatades, 
seguides de “ecologista”) abans que les de l’eix nacional (sobretot l’etiqueta 
“mallorquinista”, ja que “sobiranista” té molt poca acceptació). Les dones de 
les candidatures conservadores fugen de les etiquetes més a la dreta i advoquen 
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per l’etiqueta “liberal”.6 En l’eix nacional també defugen de l’adscripció “es-
panyolista” (que només empra una entrevistada) i, fi ns i tot, hi ha alguns casos 
que diuen defi nir-se amb l’etiqueta “mallorquinista”.

Pràcticament totes les dones amb algunes excepcions, el 92’6%, diuen sentir-se 
còmodes amb el concepte “feminisme”. Un percentatge una mica inferior,  un 
81’5 %, afi rma defi nir-se amb l’etiqueta “feminista”. Tanmateix aquest suposat 
autoconeixement en clau de gènere i de vindicació feminista no es correspon 
gaire amb la praxi quan tan sols un 66’7% afi rma que els temes clàssics de 
l’agenda feminista (drets civils i legals de les dones,lluita contra la violència 
masclista, equiparació salarial, corresponsabilitat familiar, espais femenins, 
etc.) van ser “d’alguna forma” tinguts en compte. A la pregunta de “Recordes 
quins eren?” aquests temes el 75% de dones tant de llistes progressistes com 
liberal/conservadores responen “ No” o “No ho recordó bé”.  Les respostes 
concretes són ambigues i tenen a veure de forma majoritària amb la igualtat 
en genèric (3 casos), en campanyes contra la violència masclista (3 casos) i la 
potenciació de l’associacionisme de dones (1 cas).
El 85’2 % de les dones entrevistades afi rmen que assistien regularment a les 
reunions i/o assemblees de la seva agrupació política durant l’etapa en què 
varen estar involucrades, però quasi un 40% afi rmen que no parlaven mai o tan 
sols ocasionalment.
A la qüestió “Creus que les àrees que vares treballar se t’adjudicaren per ser 
dona?” el 100% respòn que no.  El 96,3% afi rma no haver patit mai cap tipus 
de discriminació. Tanmateix a la pregunta de si les àrees a les que es dedica-

6.  Hi ha aquí alguns casos de dones, ens hem trobat dos perfi ls, concretament, que a l’actualitat 
afi rmen identifi car-se amb un ideari diferent al que defensava la llista per la que es presentaren.
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ven ja fos com a regidores o com a especialitat de treball dins la candidatura 
totes les que han donat una resposta clara, sense excepció, parlen d’Educació, 
Joventut, Afers Socials i, en un cas, Sanitat.  Totes àrees on tradicionalment la 
societat patriarcal reconeix a les dones una expertesa destacada.  Quan hom els 
demana, emperò, si aquestes àrees els foren adjudicades pel fet de ser dones, 
el 100% respòn que no. Sigui com sigui la feminització dels llocs de decisió 
estructurals, sembla, a Mancor de la Vall encara una tasca per fer.7

Per cloure el qüestionari vàrem valorar que era interessant saber si havien patit 
mai algun tipus de discriminació i de què s’havia tractat. Quasi la totalitat de 
dones afi rmen no haver patit cap episodi en aquest sentit. Només una dona, de 
forma confosa, parla d’un cert sentiment discriminatiu, però referint-se a la 

7. En aquest sentit i des d’una visió generalista són interessants les recomanacions que es 
poden trobar a: Díaz, Jenn. “Dona i poder. Com i per què feminitzar la política”. ARA Llibres 
(Barcelona), 2020.
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candidatura contrària. Una valoració que, en el contexte global que viuen les 
Illes Balears, no deixa de resultar sorprenent. Sobretot atenent que dones nas-
cudes els anys quaranta i dones nascudes els anys noranta contesten el mateix.

Mancor de la Vall, un poble sense problematització de gènere?
La valoració que feim, amb tota seguretat i en clau autocrítica, és que ens ha-
gués agradat poder fer llargues entrevistes personalitzades a cada una de les 
dones que han participat en política municipalista a Mancor de la Vall de 1979 

a 2015. Segurament això hagués permès aprofundir encara més en tots els 
aspectes treballats i desengrunar els perquès de moltes respostes monolítiques 
i poc problematitzades. Tampoc ha ajudat que 18 dones, majoritàriament les 
que participaren de llistes de la dreta i el centredreta de Mancor, però també 
algunes progressistes, no s’avinguessin a col·laborar en el projecte. L’anàlisi 
de les dades que hem obtingut ens deixa, sigui com sigui, interrogants oberts 
on valdria la pena furgar però també és extraordinàriament reveladora d’un 
context social, un poble petit del Raiguer de Mallorca, molt determinat.
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El fet que la majoria de dones, malgrat l’oportunitat davant un qüestionari 
obert a dir la seva, optin per no indicar cap tipus de problematització, ja sigui 
en un sentit o en un altre, és ja una conclusió. Consideram que la simplicitat 
en les respostes amaga un escàs empoderament de la majoria de dones que han 
participat de la política municipal del poble.
Amb tot, el buidatge que hem fet recollint totes les dones que han anat a llistes 
durant el periode democràtic i les dades extretes de les respostes al qüestionari 
ja són per a nosaltres un avenç significatiu en el coneixement de la situació de 
la dona a Mancor de la Vall els darrers quaranta anys. Les dades que fan refe-
rència a l’autoubicació ideològica o els seus itineraris personals ajuden a retra-
tar amb claredat sociològicament el poble. Es tracta, sens dubte, d’una apro-
ximació que visualitza les dones com a perfils clarament subalternitzats dins 
la política municipal mancorina i amb poc autoreconeixement com a agent 
sociopolític amb capacitat de marcar l’agenda del municipi.
Serveixi, així mateix, aquesta aportació al nostre autoconeixement col·lectiu 
en clau de gènere, com a homenatge a les dones que s’han implicat en política 
municipal al llarg de la història democràtica de Mancor i com a llavor i primera 
baula per a futures recerques en perspectiva feminista i de gènere.
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Annex
“Qüestionari per “Dones i compromís polític municipalista a Mancor de 
la Vall (1979-2015)”
Hola, si has rebut aquest qüestionari és perquè vas participar en una llista elec-
toral els darrers quaranta anys a Mancor de la Vall. Per a les jornades d’estudis 
locals nosaltres, Clara Fontanet i Antoni Trobat, estem elaborant una comuni-
cació sobre les dones i la política municipal al nostre municipi i necessitaríem 
saber la teva opinió. En cas que no vulguis contestar agrairíem que ens ho 
fessis saber. Moltes gràcies per la teva col·laboració.

1. Quin nivell d’estudis tens? 
Estudis primaris
Batxillerat
Universitat

2. A partir de quina edat recordes implicar-te en algun tipus d’afer col-
lectiu (associació, grup organitzat, etc.)? Quin tipus de moviment asso-
ciatiu era? (veïnal, cultural, d’església, excursionista, etc.). 

3. Què et va dur a participar de la llista/llistes electoral on vares fer part? 

4. Si haguessis de definir-te ideològicament quines d’aquestes etiquetes 
triaries? (N’has de triar un mínim de dues i un màxim de quatre).

Progressista/Socialdemòcrata 
Conservadora
Ultraconservadora
Liberal (centrista)
Catòlica
Ecologista
Mallorquinista
Sobiranista
D’esquerra alternativa
Espanyolista   
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5. Et sents còmode amb el concepte “feminisme”? 
Sí
No
No ho sé

6. Et definiries feminista? 
Sí
No
No ho sé

7. Si et varen venir a cercar per estar a la llista, per què creus que ho feren? 

8. Com recordes el paper de les dones a la llista on vares participar? 

9. Els temes de l’agenda política feminista clàssica (drets civils i legals 
de les dones,lluita contra la violència masclista, equiparació salarial, 
corresponsabilitat familiar, espais femenins, etc.) varen estar d’alguna 
forma present al vostre programa electoral? 

Sí
No

9.1 Recordes quins eren?

10. A les reunions de partit/agrupació hi participaves regularment? 
Sí
No

11. A les reunions de partit/agrupació solies parlar/dir la teva? 
Sempre
Mai
Ocasionalment

12. Qui conduïa les reunions de partit/agrupació on participaves? 
Homes
Dones

13. Si vares sortir regidora i/o portar a terme responsabilitats de go-
vern, quins temes tractares? 
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14. Creus que les àrees on vares treballar se t’adjudicaren per ser dona? 
Sí
No

15. El temps que vares estar en política sentires algun tipus de discrimi-
nació per ser una dona? 

Sí
No

16. Si la resposta és afirmativa en què va consistir?

Nom i cognoms Partit polític
Posició 

a la 
llista

Any 
elec-
toral

Mª Angeles León Cánovas Partit del Treball de les Illes Balears 1 1979

Marta Prats Llinás Alianza Popular en coalició amb Partit 
Demòcrata i Unió Liberal 7 1983

No hi ha dones a les llistes 
presentades 1987

Mari Carmen Valdivieso 
Felices Mancorins Independents (Llista única) 3 1991

Maria Magdalena Moranta 
Frontera Mancorins Independents 6 1991

Isabel Garau Llinàs Mancorins Independents 2 1995

Antònia Gual Horrach Mancorins Independents 4 1995

Isabel Maria Estrany  
Canovas Mancorins Independents 6 1995

Margalida Darder Colom Mancorins Independents 7 1995

Margalida Alba Mateu Mancorins Independents Suplent 1995

Teresa Casillas Fontanet Partit Popular 3 1995

Margalida Pocoví Sampol Partit Popular 4 1995

Francisca Mateu Moranta Partit Popular 7 1995

Magdalena Martorell Seguí PSM-ENTESA NACIONALISTA 2 1999

Antònia Abrines Morro PSM-ENTESA NACIONALISTA 4 1999
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Joana Maria Alba Mateu PSM-ENTESA NACIONALISTA 5 1999

Juana Maria Gual Jaume PSM-ENTESA NACIONALISTA Suplent 1999

Karin Francesca D.M Giri PSM-ENTESA NACIONALISTA Suplent 1999

Catalina Suau Álvarez PSM-ENTESA NACIONALISTA Suplent 1999

Margalida Pocoví Sampol Partit Popular 2 1999

Antonia Reus Coll Partit Popular 6 1999

Antonia Esteva Pascual *Unió Centre Balear 1999

Catalina Arrom Verd Unió Centre Balear 1999

Leonor Crespí Ramón Unió Centre Balear 1999

Rosa María Llabrés Serra Unió Centre Balear 1999

Magdalena Martorell Seguí PSM-ENTESA NACIONALISTA 2 2003

Joana Maria Pol Gual PSM-ENTESA NACIONALISTA 4 2003

Maria Gual Horrach  
(Independent) PSM-ENTESA NACIONALISTA 5 2003

Margalida Perelló Vives PSM-ENTESA NACIONALISTA 7 2003

Joana Maria Alba Mateu PSM-ENTESA NACIONALISTA Suplent 2003

Antonia Abrines PSM-ENTESA NACIONALISTA Suplent 2003

Maria Martorell Grau Unió Mallorquina 3 2003

Maria Concepción  
Rodríguez Amengual Unió Mallorquina Suplent 2003

Maria Margalida Mir  
Bibiloni Unió Mallorquina Suplent 2003

Marta Martorell Visa Unió Mallorquina Suplent 2003

Margalida Pocoví Sampol Partit Popular 2 2003

Dolores Tévar Martorell Partit Popular 4 2003

Ana Maria Morro Rotger Partit Popular 5 2003

Catalina Martorell  
de Merens Partit Popular 7 2003

Maria Teresa Pou Navarro Mancorins pel canvi 1 2007
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Montse Horrach Solé Mancorins pel canvi 3 2007

Maria Gual Horrach Mancorins pel canvi 4 2007

Joana Maria Alba Mateu Mancorins pel canvi 7 2007

Marita Bonafè Móra Mancorins pel canvi 8 2007

Susana Gosálvez Navarro Mancorins pel canvi 9 2007

Margalida Pocovi Sampol Partit Popular 2 2007

Maria Dolores Tevar  
Martorell Partit Popular 4 2007

Aina Morro Rotger Partit Popular 6 2007

Francisca Amengual  
Caldentey Partit Popular Suplent 2007

Laura Martorell Perello Partit Popular Suplent 2007

Isabel Mª Negre Sastre Unió Mallorquina 3 2007

Margarita Gual Jaume Unió Mallorquina 7 2007

Joana Maria Alba Mateu PSM-Iniciativa Verds 2 2011

Maria del Pilar Ponce Rigo 
(Independent) PSM-Iniciativa Verds 5 2011

Maria Gual Horrach Iniciativa Verds 7 2011

Antònia Abrines Morro PSM-Iniciativa Verds 9 2011

Maria del Carmen  
Valdivieso Felices PSM-Iniciativa Verds Suplent 2011

Maria Dolors Busquets 
Tévar Partit Popular 3 2011

Leonor Coll Reynés Partit Popular 6 2011

Caterina Coll Martorell Partit Popular 9 2011

Carme Riera Ramis Partit Popular Suplent 2011

Dolores Tévar Martorell Partit Popular Suplent 2011

Margalida Pocoví Sampol Partit Popular Suplent 2011

Maria Teresa Pou Navarro Partit Socialista Obrer Espanyol 1 2011

Susana Gosalvez Navarro Partit Socialista Obrer Espanyol 2 2011
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Margarita MªBonafé Mora Partit Socialista Obrer Espanyol 4 2011

Oliva Delgado Muñoz Partit Socialista Obrer Espanyol 6 2011

Mercedes de los Angeles 
Vela Lara Partit Socialista Obrer Espanyol 8 2011

Joana Maria Alba Mateu MÉS PER MALLORCA-APIB  
(MÉS-APIB) 2 2015

Margarida Rotger Martorell MÉS PER MALLORCA-APIB  
(MÉS-APIB) 4 2015

Maria Del Pilar Ponce Rigo MÉS PER MALLORCA-APIB  
(MÉS-APIB) 7 2015

Teresa Fontanet Mateu MÉS PER MALLORCA-APIB  
(MÉS-APIB) 9 2015

Antònia Maria Martorell 
Martorell

MÉS PER MALLORCA-APIB  
(MÉS-APIB) Suplent 2015

Oliva Delgado Muñoz MÉS PER MALLORCA-APIB  
(MÉS-APIB) Suplent 2015

Dolores Romero Rodríguez 
(Lola)

MÉS PER MALLORCA-APIB  
(MÉS-APIB) Suplent 2015

Leonor Coll Reynes Partit Popular 3 2015

Dolores Tevar Martorell Partit Popular 4 2015

Caterina Coll Martorell Partit Popular 5 2015
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El rector Joan Femenia, vist des dels mitjans de comunicació 
Foch y Fum i es Puput
 
Joan Pons Payeras, Cronista oficial de la vila de Búger

Introducció
L’objectiu d’aquesta comunicació és, ni més ni manco, que acostar-nos a la 
figura del capellà Joan Femenia Payeras (Búger, 1870 - Mancor de la Vall, 
1949) des de la crítica que fan els setmanaris satírics, es Puput1 i Foch i Fum.2 
Femenia, passà prop de cinquanta anys al llogaret i vila de Mancor de la Vall, 
com a vicari i de seguida rector. Els anys de la monarquia d’Alfons XIII, primera 
Guerra mundial, la dictadura de Miquel Primo de Rivera, la II República, la 
Guerra civil espanyola i els inicis del franquisme les veié des d’aquestes terres 
de Tramuntana, al peu de la muntanya de Santa Llúcia.
Amb els bisbes, Campins, Domenech, Llompart i Josep Miralles, tengué més 
de dues estirades, degut al seu peculiar caràcter, aspre i insolent.

Ressenya biogràfica.3

El dia de la Immaculada de l’any 1870, naixia a la vila de Búger, a Can Dometo, 
en Joan Femenia. Fill de Joan i de Margalida. A la visita pastoral del bisbe 
Mateu Jaume, 31 de juliol 1877, tenia 6 anys, rebé la confirmació, essent el 
padrí, D. Gabriel Tomàs y Siquier, es capellà de cas mestre.4

En el títol patrimonial que constituí l’any 1894, consta que era propietari de la 
finca “sa Sínia”, de dues quarterades i mitja.

1. Puput: Setmanari editat a Palma des de desembre 1907 a gener 1914. De caràcter satíric i 
humorístic, criticava sovint el clericalisme i el caciquisme. Es redactava en català dialectal 
de Mallorca. Fou dirigit per Josep Sastre i s’editava a la tipografia Crespí i Sitjar. “Gran 
Enciclopèdia de Mallorca (XIV), pàg.101”.

2. Foch y Fum: Publicació setmanal editada a Palma entre el 1917 i el 1936, creada per Jordi 
Martí Rosselló es Mascle Ros, que en fou director y principal redactor. Es caracteritzava per tenir 
un to satíric i anticlerical. Assolí una gran popularitat entre les classes populars pel seu caràcter 
crític i anticaciquista i per utilitzar el català col·loquial de Mallorca, com a llengua principal; 
arribà a tenir u n tiratge de 5000 exemplars. “Gran Enciclopèdia de Mallorca (V), pàg. 347”.

3. PONS, Joan. Presbiterologi de Búger. (Inèdit). Búger, 2007.

4. Boletín Oficial Eclesiástico (BOE) 1890, 96. PONS, Joan: “El rector Thomàs, un mestre 
amb vocació de capellà”, 100 anys de la parròquia de Sant Feliu. Llubí (1913-2013). Gelabert 
Arts Gràfiques (Sa Pobla) 2013, pàg. 29 ss.
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El bisbe de Mallorca, Mons. Jacint Ma. Cervera, el dia 16 d’abril de l’any 
1894, a l’església del Socors li feia la tonsura, entrant així a l’estament clerical.

Dia 30 de maig de l’any 1896, va ser ordenat de prevere pel mateix bisbe 
Cervera i romangué a Búger com a adscrit els quatre primers anys anant a 
Campanet els diumenges i festes a celebrar missa (1898).5 Es veu que li quedà 
una assignatura pendent, malgrat fos ordenat, i el bisbe Pere Joan Campins ho 
feu examinar de “segon curs de canons”, el curs 1899-1900.6

Rebé el nomenament de vicari in capite de Mancor de la Vall el dia 30 de gener 
de l’any 1901, doncs el seu antecessor, Mn. Arnau Garau, havia presentat la 
renúncia, però als pocs mesos es presenta a concurs (maig, 1901),7 si bé no 
aconsegueix el seu objectiu: pujar l’escalafó eclesiàstic. Més tard altra volta es 
torna a presentar a les oposicions “ad vicarium animarum curam” (20 novembre 
1906), juntament amb el seu paisà i bon amic, Mn. Joan Gual i Siquier.8 

El dia 26 de febrer de l’any 1908, el bisbe el nomenava Consiliari del cercle 
d’obrers catòlics que ell mateix havia fundat; ens consta que obrí una escoleta 
diürna per a nins i una nocturna per a adults.9

Tot i viure a la vicaria de Mancor de la Vall, mai deixà de banda la participació 
en esdeveniments de caire cultural de la seva vila d’origen. Així, al “Padró 
Municipal de Búger” de l’any 1910, apareix al costat del mestre, Arnau Mir 
Martorell, per cert oriünd de Mancor, i d’altres, com a coautor.10

A les oposicions a rector, convocades pel bisbe Pere Joan Campins, l’any 
1913, guanyà la rectoria de Mancor de la Vall, aleshores llogaret de Selva. 
L’entrada la feu el dia 1 de juny i la crònica, publicada a l’Almudaina, ens 
l’escriu així: “... desde Búger, su pueblo natal, a donde previamente se había 
trasladado, vino a Mancor, a las 5 de la tarde, acompañado del Párroco de 
Costitx y de otras personas. A la entrada de la población fue recibido por 
una buena parte del pueblo, juntamente con las personas más distinguidas. 
Después de los saludos de costumbre se dirigió a la Iglesia Parroquial 
acompañado de los que fueron a recibirlo al son de músicos instrumentos, 

5.  B.O.E. 1898, pàg.157.

6.  B.O.E. 1900, pàg. 329.

7.  B.O.E 1901,  pàg.91.

8.  B.O.E. 1906, pàg. 221 i 223. PONS, Joan,  Joan Gual Siquier, un capellà reconciliador 
(1882-1939). Búger, 2010.

9.  B.O.E. 1908, 136        

10.  Arxiu Municipal de Búger, “Carpeta Actas y sesiones de la Junta Municipal 1887-1924”. 
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con repique de campanas y estando las calles del tránsito adornadas 
convenientemente. Al llegar a la iglesia parroquial, el Párroco de Costitx, 
D. Juan Gual, le dió posesión del curato en la forma prescrita y el notario 
eclesiástico, D. Bernardino Mateu, extendió el acta correspondiente...”.11

Amb la creació de la parròquia de Sant Joan Baptista de Mancor es trencà 
definitivament la dependència envers la de Sant Llorenç de Selva; i aquí 
començà una teringa de conflictes i malentesos entre la parròquia de Mancor i 
l’antiga matriu de Selva pel que feia al Pancaritat de la tercera festa de Pasqua a 
santa Llúcia, el paper de l’Ajuntament de Selva, el paper del donat, que obligà a 
intervenir de debò el Vicari Capitular, Mn. Antoni Ma. Alcover (1915,1916,...), 
per  frenar el temperament impulsiu de Mn. Femenia.12

A la vegada aquest temperament primari li creà no pocs problemes amb el 
poble de Mancor. Els preveres que el coneixien de prop pensaven de Mn. Joan 
Femenia: “Buena conducta, exagerado en sus cosas. A veces poco prudente, 
escrupuloso, con celo, apto para una parroquia pequeña, está en desacuerdo 
con su pueblo”, comentava el canonge penitencier, Mn. Mateu Prat (1920). 
També anys enrere, 1913, Mn. Miquel Costa, diu d’ell: “Desequilibrado, 
impopular entre sus feligreses. Parece necesario trasladarlo”.13

Format en una moral conservadora, lluitant aferrissadament contra els balls 
d’aferrat, des d’un primer moment obrí les portes a la dreta militant, tot 
propiciant la Unión de Derechas, oferint-los local per a les seves activitats.14

Pel que fa a la conservació, manteniment i embelliment del temple, cal dir que 
cap a l’any 1911, feu pintar a Salvador Torres, dos gran quadres representant el 
naixement i la mort de Joan Baptista per a decorar el presbiteri.15 Cap a l’any 
1926, instal.là al retaule de la capella barroca de Sant Josep, una cova per a 
posar-hi un pessebre, amb una obertura a cada costat, on es poden contemplar 

11.  La Almudaina 1 juliol 1913. Biblioteca March (Palma) CORTÉS, S. “Cronicó de l’església 
de Búger” II Jornades d’Estudis Locals. Búger, 2002, pàg. 77

12.  FIOL MATEU, G.“Oratori de santa Llúcia de Mancor de la Vall” (1994), pàg. 115-
122. Guia dels pobles de Mallorca. Mancor de la Vall. Hora Nova S.A. 2001, pàg. 32. ADM 
III/131/49 - 21/94/17

13.  ADM, capça “Concurso de Curatos”.

14.  FIOL MATEU, G. Mancor, Massanella, Biniarroi, Biniatzent. Notícies històriques 1801-
2.000. Impremta Politècnica, Palma, 2005, pàg. 396.

15.  FIOL MATEU, G. Monografia de l’església de Sant Joan Baptista de Mancor de la Vall. 
Gràfiques Roma, Inca. 1988, pàg. 70.
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dos diorames16 de tema bíblic17. Seria l’autor, el pessebrista, paisà seu, Guillem 
Saletas Palou, passarell.18

El Consistori mancorí, en sessió de dia 19 de maig de l’any 1946, acordà 
nomenar-lo Fill adoptiu de la vila, en mèrit als quaranta cinc anys de servei a la 
Parròquia de sant Joan Baptista, per ser el primer rector i per la seva contribució 
a l’emancipació municipal (1925); a la vegada acordà dedicar-li un carrer.19

Gràcies a l’estima que tenia per l’oratori de Santa Llúcia, impulsà l’obertura de 
la carretera que veié inaugurada pel bisbe Joan Hervàs, el dia 13 de desembre 
de l’any 1948.20 Els darrers anys de la seva vida quedà cec tot i que mantingué 
la titularitat de la rectoria mancorina.
La mort li arribà el dia 13 de març de l’any 1949, als 78 anys d’edat.21 Els 
mancorins, agraïts al peu d’una imatge seva que presideix a la sagristia, li 
estamparen: Innumerables fueron las reformas que tanto material como 
espiritualmente obró en esta Parroquia durante sus 48 años de permanencia.

El retrat de Mn. Femenia als setmanaris satírics
En unes circumstàncies socio-político-religioses que la població no pot exercir 
el dret a obrir boca per manifestar la seva opinió, en aquest cas referent el seu 
rector, s’ha de servir de la sàtira per expressar la seva indignació, la disparitat 
de parer. Per mitjà d’aquest gènere literari es ridiculitzarà les seves loqueries, 
abusos o deficiències, amb una forta dosi d’ironia, per aconseguir una millora 
de la societat mancorina.

16. Diorama: Espectacle òptic que consisteix en l’exposició d’una o algunes pintures damunt 
teles verticals produint diferents il·lusions òptiques segons la diversitat dels jocs de llum. 
D.C.V.B. Alcover-Moll (4) pàg. 449.

17. FIOL MATEU, G. Monografia de l’església de Sant Joan Baptista de ... op. cit., pàg. 87. 
ADM III/151, Petició del rector Femenia per a instal.la-hi un betlem. 

18. Guillem Saletas Palou (1885-1962). Dia 08/10/1912, rebé l’hàbit de la tercera ordre de 
sant Francesc a Artà, El Heraldo de Cristo, octubre, 1912, pàg.157. Contreu matrimoni amb 
Andreva Femenia Siquier el dia 14 de gener de 1925. Cap a l’any 1930, comença d’escolà 
i encarregat del rellotge públic a l’església de Búger. Destacà com a betlemista i artesà de 
campanes de cornets i copinyes, deixant empremta a l’ermita de Betlem, església de Búger,... 
Diari de Buja, desembre, 1978, pàg. 7.

19. FIOL MATEU, G.  Mancor del valle. 50 años de vida municipal. 1975,  pàg. 48

20. Ibid.

21. Butlletí Bisbat de Mallorca (1949), pàg. 208
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a) Ressò en Es Puput
Es Puput, fou un setmanari independent, satíric, humorístic i bilingüe, publicat 
entre 1907-1914, signat per Josep Sastre Pascual. Gairebé a cada exemplar hi 
havia una secció, nomenada “Correspondència de pobles”; cal dir que el gruix 
de la informació un percentatge prou elevat feia referència a la comandera 
dels capellans, sobretot al pobles. Mancor de la Vall, amb la denominació de 
“Mancó” de tan en tan apareixia en escena, sobretot en referència al vicari, 
Joan Femenia.
Vegem un parell d’escenes:

1911 (30/09). De Mancò mos escriuen: Tenim un vicari que fa deu ó once añys 
qu’está al frente de sa nostra iglesia y sa compren que te moltas feines i pochs 
dotbés per cuant no ha pogut enviá encara un pica-pedré a compondra ses 
goteras de sa Casa de Deu, donant lloch a que sa majó part de ses bigues se 
podresquin a consecuenci de s’homitat. Per aixó es que essent s’iglesia nova, 
ja amenasa ruina fins a s’extrém que fa cosa d’uns cuatre o cinch mesos va 
caure una biga obrint un forat de consideració a sa part alta d’una de ses 
capellas. Per aquest motiu diumenje passat cridá junta de notables per arbitrá 
recursos y té tan poques simpaties, que tot en gros acudiren a sa reunió cinh 
personas que no porien excusá sa seua asistencia.
Y es lo que diu es poble ¿Qu’ha fet es vicari de ses cantidats ingresades 
anualment a un tal fi?
Pareix qu’entre es cinch y es vicari sis, acordaren sorti a fe la capta per arbitrá 
recursos y arreglá es productes d’un abandono incalificable. Los augurám per 
anticipat pochs dotbés y es ridícul.22

1911 (21/10) Pareix qu’es nostre vicari no es d’aquells que se corretjexen a 
nes primés avisos, pues diumenge passat va prendre es papés en es cabo de 
vara ó sia mayol, no sabent si era a consecuenci de s’escrit nostro de disapte 
lo cert es que “el tio de sa neboda” a mitjan misa majó va sortir com un endiot 
que li mostran un padás vermey y l’emprengué contra alguns atlots, fentlós 
caricis davés es clotell en forma tal qu’alló semblava mos trobassem a ses 
voreres del Kert y tant es es terró qu’han pres a n’aquest “tio”, que li temen 
més que a nes cólera morbo.23

1911 (04/11): Des molts lectós en que avuy ja consta aquest setmanari a nes 
llogaret de Mancó, se mos n’han presentat un cuants diguent que protestan de 

22. PU-PUT, núm. 200, 30/09/1911, pàg. 3

23. PU-PUT, núm. 203, 21/10/1911, pàg. 4. 
Kert: Conflicte armat al nord del Marroc, vora el riu Kert, entre l’estat espanyol i les tribus 
del Rif (24 d’agost 1911, inici de la contienda)  PU-PUT, nº 205, 04/11/1911, pàg. 4 
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s’afirmació que fa Madó Poma respecta des vicari de Mancó en lo que diu que 
te per criada una cosina seua perque no heyá tales “carneros” y que a n’aixó 
heu fa perque sa gent que no la coneix no pensi mal d’aquesta paloma que te es 
poble escandalisat, pero que no es tal cosina sino que li toca altre parentesch 
des qu’ell diu.
Noltros los hem contestat que la afirmació no té sa més petita importancia, 
per cuant no desvirtua en lo més mínim lo que li hem dit, que viu amb una 
atlota fadrina, d’uns 25 anys, sense més testimoni que ses mosques, pero ja 
que tant s’empeñan en que no es aquest es parentesch que li toca, estariem 
molt contents mos diguesen “¿qu’es lo que li toca sa criada a n’el tio?” per 
sebre a ne que mos hem d’atendre.24

D’aquests tres flaixos que ofereix Es Puput, a les darreries de l’any 1911, el capellà 
porta una dècada a Mancor, podem deduir la imatge que la població té d’ell:

- Home descuidat, no té temps d’arreglar ses goteres
- Home, de poques simpaties, tot en gros, acudiren a la cita del vicari, unes 
cinc persones.
- Home que genera desconfiança, i de les quantitats ingressades antany, 
què n’ha fet?
- Home acostumat a envalentonar-se esdevenint un dictador amb poders 
absoluts. Prou entenedora la metàfora de l’indiot davant un pedaç vermell.
- Quan el comportament del capellà Femenia, desperta entusiasme pes 
Puput, molts de lectors compta avui el setmanari al llogaret de Mancó.
- Home que li han posat l’ull damunt pel paper de la suposada “cosina”, 
com a criada seva, aquesta cosina, no és tal cosina, és un al·lota fadrina 
d’uns 25 anys, que no sabem lo que li toca al tio.

Així, Es Puput, esdevení un espai d’alliberació per a que la població aixecàs el 
cap i digués la seva amb un llenguatge amarat d’humor.

b) Ressò en el Foch y Fum.  Ho posaren damunt el “ foch y fum”
El setmanari “FOCH Y FUM”, s’edità a Palma en tres etapes, de 1917 a 1920, 
de 1922 a 1927 i de 1931 a 1936. El seu creador, director y principal redactor 
era Jordi Martí Rosselló (1891-1973) que popularitzà el pseudònim de “es 
mascle ros”. Pretenia una alliberació de costums. De caràcter anti-clerical i 
anticacic, gaudí de gran popularitat, arribant a tirar més de cinc mil exemplars 
setmanals, cosa important en aquella època. Sovint es feia crítica de les actituds 
de poder fàctic que havia adoptat el clergat i es reclamava constantment que 
l’Església havia d’estar al servei del poble i no al revés. Atacava el nazisme 
alemany i defensava davant de tot el la veritat, la justícia i les classes populars.

24. Cfr. PU-PUT, núm. 205, 04/11/1911, 4   



- 181 -

EL RECTOR JOAN FEMENIA PAYERAS

Aquí volem reproduir alguns articles referents a Mancor . Com es veurà, els 
anònims cronistes evitaren donar el nom dels al·ludits per defugir problemes 
judicials, així i tot “es mascle ros” fou desterrat una temporada fora de Ma-
llorca a causa d’haver perdut un plet contra el financer Joan March en Verga, 
(1880-1962) per crítiques que li dedicà. Es posà de moda de què quan passava 
alguna cosa xocant o graciosa es digués “això ho haurien de posar damunt el 
FOCH Y FUM”.
De la primera etapa (1917-1920) reproduïrem dos escrits. El primer va en 
contra el rector de Mancor, per no pagar un ferrer que havia fet el batall d’una 
campana. A l’escrit es diu que és la primera vegada que es fiquen amb ell, però 
que ja havia estat criticat per “Es Pu-put” i “Es Gallet”25, que eren també dos 
setmanaris satírics que sortien a Palma i que hagueren de tancar davant l’èxit 
del “FOCH Y FUM”. El primer correspon a l’edició de dia 18 d’agost de 1917.
1917 (18/08) “Pareix que s’Endiot de Mancó no disfruta més que quant el 
seu nom roda per ses columnes des periodichs humoristichs. Primerament 
va ser “Es Pu-Put” (E.P.D.) que va posar en solfa propinantli unes caricies 
que ja no’s podia desitjà més. Més tard “Es Gallet” (bon repós y bon remey) 
s’encarregá de treurerli s’esca y tampoch no heu feu malalment; així es qu’s 
nom d’aquest subjecta es be conegut de tot el poble mallorquí.
Y era un farré d’aquí que li va fé es batay de sa campana fa cosa d’un any y 
mitx y encara béle, se cuidará de posar estellicons a FOCH Y FUM (viu y que 
per molts d’anys sia) fins que el tendrá ben rostit, a pesá de sa seva muya, si 
no ve a passá contes aviat, ja que per examiná sa feina d’un menestral, no se 
necesita tant de temps y ha de tenir en compte que naquest pobre trebayadó te 
un grapat d’infantons que no s’alimenten exclusivament de parenostros, sino 
que viven de lo que produeix sa suó de s’hompare donant cops de may demunt 
s’encruya y no está conforme en fe llimosne a un qui els he guaña cantant.
Si s’Endiot en tothom queda tan bé com en so ferré no s’estrany que tenga 
tantes amistats.
1919 (07/11) Es refereix a la vaga que va fer s’escola de Mancor perquè 
l’Ajuntament, llavors encara el de Selva, li pagava poc doblers per tocar certs 
tocs de campanes i que no eren relacionats amb funcions religioses, sinó que 
eren pel servei dels habitants del poble, que el tenien com a referència per 
posar-se a treballar, per anar a dinar i per aplegar els horabaixes. Eren els que 
es deien les “Ave Maries” i el “migdia”. També volia cobrar més per cuidar-
se del rellotge, ja que considerava que era un servei públic que feia al poble. 
Deia així:

25.  Es Gallet, Setmanari bilingüe que aparegué a Palma, entre l’any 1914 i 1923.
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“De Mancó.- Per no essé menos qu’es personal d’altres oficis i professions, 
s’escolá nostro s’altra dia se mos declará amb’huelga y per boca del Rectó 
que, previos uns quants pases de muleta y un pinchazo en hueso, mos fe a 
sebre que s’Ajuntament li donava massa pochs dobbés per tocar certes coses 
y cuidá es rellotje, y que, per lo tant no podia seguir prestant aquest servici 
y mos ha tengut una temporadeta que, qui ha volgut sebre quina hora era ho 
ha consultat amb so sol, si n’ha fet, en no essé que haje tengut rellotje a casa, 
peró fa un parey de dies que lo d’es rellotje pareix que ha claudicat, are en so 
tocá aguanta fort y no et moguis y segons qu’es no heu toca.
Ses huelgas avuy en dia s’han fet una moda y tuthom la vol usá, per aquí ja no 
queden més que es fossé y ses beates que no hajen dat aquest pas, y respecte a 
n’es primé no mos extrañariem qu’es dia menos pensat també volgués tirá una 
cana al aire, lo qual mos privará de morirmós durant es temps de sa huelga, y 
en cuant a ses beates ja no’s lo mateix, estan massa encariñades en sa farina 
de xexa26 y altres golosines per fluxá y més aviat seran els seus respectius 
marits es qui s’hi declararan.
Es mascle bregat 
Amb la proclamació de la Segona República Espanyola el “FOCH Y FUM” 
tornà al seu caràcter satíric ….........
1932 (29/10) El primer publicat a l’edició de dia 29 d’octubre de 1932 comença 
amb una introducció en castellà que explica que el nou capellà del poble, Mn. 
Miquel Femenia Perelló27, nebot del rector Mn. Joan Femenia Payeras, havia 
tingut una discussió amb un arrendedor d’una finca de la Manda Pia28 de D. 
Sebastià Mateu de Turixant. Amb l’acalorament de la disputa el capellà li va 
dir que encara que vestís sotana no tenia por a ningú del poble. La crònica 
acaba amb aquesta segona part escrita com un glosat, encara que els vers no 
estiguin separats:
“El meu cor plora y suspira !oh poble desgraciat¡ de veure que estàs tancat 
de pins, bosch y garriga. Mos han duit un capellà y no el viem de masté y jo 
es poble prevendré que no el se deixi atracá perque diu que en posá má d’es 
homos en fa clapé.
Aquesta cara de codoñ mirau si fa d’estufat que tot un poble ha desafiat y molt 
prest ha comensat a préme a un mal boñ.

26. Xeixa: Un blat de bona qualitat que fa la farina blanca i més saborosa que la de blat 
ordinari. Dic. CVB (10) 924.

27. Miquel Femenia Perelló: (Búger, 01/03/1907). Ordenació de prevere 1932 i de seguida 
vicari de Mancor; a la mort del seu conco, 1949, quedà de rector fins a l’any 1952 que fou 
traslladat a la rectoria de Campanet. PONS, Joan,  Presbiterologi de Búger. Búger (2007) inèdit.

28. Manda Pia: Deixa Testamentària amb unes obligacions cultuals, caritatives, culturals...
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Si vas cremat no fas pó, si tens forsa no en fas gens, perque a n’aquest poble 
heyá toreros per toreá bous com tu y més valents.
No te voldria agraviá si no te trat de señó es que trob que un porcelló per tu 
demés ja ni ha. No es que sia cap cronista en que diga axó de tú, es que en fas 
una llista de burros com tú.
A tú ja et tenia fixat y has de dar ses pases dretes, que es poble has molestat y 
es dia que estigui alsat, eura de tocar soletes.
Per aquest pich bastará perque s’ha apagat es llum, peró si tornes a xerrá el 
pel te socorrerá aquest valent FOCH Y FUM.
Buridan
1934 (20/04) Aquest article, publicat dia 20 d’abril de 1934 critica el rector de 
l’església perquè des de damunt la trona, el diu (es cubell) o (es cosí), havia 
criticat un obrer que demanava més sou. Deia així:
“Va per s’endiot negre de aquest poble que diumenje va pujá a n’es cubell per 
fer una cerimonia a favó d’un obré que demanava a l’amo mes jornal perque 
es padás no li bastava y es bergant a demunt es cosi comensà a criticar-lo 
perque demanava mes sueldo y comensà a dí que si no li donaven mes dobbés 
mouria huelga y are l’amo no li darà trebay, meam que ferà sense feina?
A n’això no hayà dret, qui fa feina te dret a demanar mes dobbés, si creu que 
es seu rendiment axí heu mereix, qui no te dret a menjà sou voltros que d’ensà 
que heu vengut en el mon no feis mes que robà es pa a n’aquell que amb honor 
y decensi el guaña.
Ves alerta en so xerrà, /a tu to dich Juan Panxista / que petires de la vista /
perque Deu te castigà / y ara no l’has de avanà / perque aquest homo no te pa 
/ per dà a n’es seus infantons, / perventura du es calsons / vells i sens pedesà
“Es vigilant de sa plassa”
1934 (12/10) Contra una processó. A l’edició de dia 12 d’octubre de 1934, 
el cronista feia befa d’una processó religiosa celebrada a Mancor, equiparant 
els capellans que hi participaven amb toreros i escarnint les dones que els 
acompanyaven. Deia així:
“Mancor del Valle.- Estam cansats de veure porcaria que sa passeja p’es 
carré amb uns cants parescuts a n’es gora gora de Marevella y quant varem 
sentí aquesta orquesta tant bona mos jiram per avall y afinam tres toreros en 
sa montera en puntes y traje de luces, un pareixia el niño del Barrio, s’altre el 
niño del Matadero y s’altre el niño del barrio Chino y a davant una cuadrilla 
de famellas amb una boca més badada que un granot quant canta, jo vos diré 
que només hey van per veure si trobaran un punxa sarris que les bufi a s’oreya 
peró per desgacia el jovent queda a guardá es cantó de Can Tià ni niá cap que 
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se tiri a se beguda, pensau quina rabi tenen quan veuen que no agafen res, 
peró noltros es joves no som afectats de aquesta menja, axí que no festetjereu 
may mentres que aneu amb aquestes herbes de sa Comisió, ni sa cuadrilla 
d’En Pernales mos fa tanta po com aquesta jent de misa, falsos que només hey 
van per fer veure que son bones persones, peró estam enterats que no s’han 
menjat es xot de Sant Joan perque el te de fusta y es mal de rovegá.
“Es Verderol” 
(La referència que fa al cantó de Can Tià correspon a l’actual cantó de Cas Puput)
1935 (11/01) Aquest escrit es publicà a l’edició de dia 11 de gener de 1935. 
Fa referència a la costum que hi havia en aquell temps de què el dia de Cap 
d’any, a l’església es donava el resum de baptismes i difunts de la parròquia, 
i així la gent sabia si el poble havia augmentat o disminuït de població. Al 
final hi ha una advertència a dues germanes de la plaça de la República (ara 
plaça de Baix) perquè criticaven el corresponsal.

“Va per un homo en faldas
¡Hola Toni! ¿Com va?
Anam passant.
¿Qué no has anat a missa avuy?
Tu bé sabs que ja fa estona que amb aquests fulanos no hey crech.
Are bé te dire lo que ha dit es bergant gros avuy damunt sa trona.
Pues avuy ha fet es balanç de ses persones nadas y mortes y resulta que aquest 
any no n’han nades tantes com aquests anys passats y segons ell es degut a que 
ets homos de Mancor han aprés de fer marxa enrera o emplear composts que 
es doctor els hagi receptat.
Ell voldria tenir noses, batetjos, morts, combregàs y altres coses semblants 
(cada dia) per fersé més popular y omplirsé ses butxaques damunt es pobres 
d’es poble per després visitar beatas amb so cotxo que ha comprat.
Y cuidado que si mandas cap feina y no el pagas al contat, aviat predicará 
damunt sa trona es teus deutes.
Lo que aquest homo voldria que aquests obrés que si un any té 365 dies ell 
fan feina (si en tenen) 250 dies, amb un jornal d’un duro màxim diari, que 
tenguessin molts d’infants perque axí no els poguessin educà y que fossin 
analfabetos que és lo que els capellans voldrien que fos com antes que es 
Bobià lletgia totas ses actas d’es poble y d’aquesta manera sabia es secrets 
de tot es poble
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Tench moltes jo per contà
y que en contestàs voldria
que jo abans no coneixia
per porerles explicà  (One fair Waiter)
Nota: Margalida y jermana, acabau de criticà perque de lo contrari es FOCH 
y FUM vos socorrerà. Va per ne Margalida i jermana de sa Plasa de sa 
República. Es criticat.
D’aquesta manera al setmanari FOCH Y FUM, per mitjà del corresponsal Es 
verderol, el rector de Mancor, Femenia Payeras, passarà a la posteritat:
- Un indiot que passa gust de sortir damunt el cadafal de la premsa, disfruta 
quant el seu nom roda per ses columnes des periodichs humoristichs.
- Home que fa olor de malpagador, especialment als més pobres, un farré 
d’aquí que li va fé es batay de sa campana fa cosa d’un any y mitx y encara 
béle; aquest pobre trebayadó te un grapat d’infantons...
- Un rector que defensa l’escolà davant l’explotació de la Casa de la vila, pel 
manteniment del rellotge públic del campanar    
- La incorporació del nebot prevere, Mn. Miquel, al clergat de Mancor de la 
Vall, 1932, amb el mateix tarannà que l’oncle Mn. Joan, amb actitud desafiant, 
engrandí el poder del rector. La feligresia, ho veurà innecessari.
- El rector es tractat d’indiot negre, es posa a la ofensiva contra un obrer que 
demana pujada de sou per a mantenir sa barquera.
- El rector i dos capellans més presidint una processó (1934), són burlats, 
definits com a una “quadrilla de toreros”, pel berret i les capes que porten. Les 
dones acompanyants (cantaires) són objecte de befa i lulea, con-demnades a 
quedar per vestir sants, quina rabi tenen quan veuen que no agafen res.
- Denominat: “Bergant”, “Bobià”, quan es fica en la moral de la persona, tenir 
menys fills, fer marxa enrere, aconsellats pel metge. Aquest any -1934- no 
n’han nades tantes com aquests anys passats; els laments, no són tant per 
minvar la població, quant per reduir les entrades a les arques parroquials 
(menys batejos).

Tot concluint:
A partir de les aportacions que des de la vila de Mancor de la Vall arribaven 
a les redaccions de Es Pu-put i Foch y Fum, la població tenia accés a una 
contralectura del que oficialment es presentava. És més els glosadors, tenien 
feina a bastament per a escampar el flaire del gorà capellà.
Cal dir, però, que Joan Femenia, les primeres dècades de servei a la Vicaria/
Rectoria, donà proves suficients de l’estima a la població amb gestos de voler 
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engrandir el patrimoni artístic de l’església i de lluitar aferris-sadament per 
obtenir l’autonomia municipal, tenia prou clar que millor ser cap d’arengada 
que coa de pagell.
Contribuí a l’aixecament cultural amb nous espais escolars. L’any 1908, obrí 
una escoleta diürna per a nins i una nocturna per a adults.
Fou especialment diligent, sobretot els anys de vicari, envers l’associa-
cionisme religiós: Círculo de obreros, Congregación Mariana, El Apos-tolado 
de la Oración, La Congregación de las Hijas de María,...
Dignificar el Pancaritat de la tercera festa de Pasqua al santuari de Santa Llúcia, 
amb l’obertura de la carretera fins al santuari.
Enaltir l’espai del presbiteri amb dues obres pictòriques per a ennoblir el 
patronatge de Sant Joan Baptista; cap a l’any 1926, embelliment de la capella 
barroca de Sant Josep amb la instal·lació d’un betlem artesanal.
Però, on es descriurà el seu aspre temperament que li genera una gran im-
popularitat, amb un progressiu allunyament de la població, serà als setmanaris 
esmentats, on la feligresia trobava l’espai adequat per a dir-hi la seva: home 
descuidat, de poques simpaties, de doble vida, indiot negre, torero, bergant, 
bobià, gorà ...
Amb la guerra civil i el franquisme, una llosa de silenci pesarà damunt la 
persona que habità prop de cinquanta anys a la rectoria de Mancor, llevat que 
de tan en tan i sempre amb la mà davant la boca, n’hi haurà que inter-canviaran 
anècdotes no massa edificants del comportament del rector Femenia.
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